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______________________________________________________________________________
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงคเ พื่อสํ ารวจความรูค วามเขา ใจและการนํ าปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปประยุกตใชของบุคคลและองคกรตางๆ โดยแนวทางการศึกษาใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
มีการสัมภาษณเชิงลึกบุคคลที่มีบทบาทสําคัญและมีความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง
เกษตรกร นักวิชาการ นักธุรกิจ และตัวแทนหนวยงานภาครัฐ และผูนําชุมชนรวม 10 คน
ผลการศึกษาพบวา ในประเด็นเรื่องความรูความเขาใจผูใหขอมูลสําคัญทุกกลุมมีความรู
ความเขาใจเปนอยางดีในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเมื่อพิจารณาแยกตามหลักสามหวงสอง
เงื่อนไข พบวา กลุมเกษตรกรจะใหความสําคัญกับหลักพอประมาณ หลักอื่นจะเปนผลพลอยได
ขณะที่กลุมนักธุรกิจและนักวิชาการ จะใหความสําคัญกับทั้งสามหลักเทากัน
ในสวนของการประยุกตใชพบวา กลุมเกษตรกรไดเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตรมาเปนแบบ
ผสมผสานและลดการใช ส ารเคมี ส ว นกลุ ม นั ก ธุ ร กิ จ มี ทั้ ง การตั้ ง แผนกใหม เ พื่ อ ลดการพึ่ ง พา
ภายนอกและการยุบแผนกที่ตนทุนสูงเพื่อรักษาบริษัท กลุมนักวิชาการมีการกระจายการลงทุน และ
ปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองใหเหมาะสมตามหนาที่ กลุมชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมเพื่อ
สรางรายได ลดรายจาย และแกปญหารวมกัน และกลุมองคกรภาครัฐไดสนับสนุนการมีสวนรวม
ของประชาชนและเปนแหลงเรียนรูใหกับผูสนใจทั้งในและตางพื้นที่ ผลที่ไดรับคือ การมีความ
มั่นคงในชีวิตมากขึ้นและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี สําหรับขอเสนอแนะจาก
ขอคนพบ เห็นควรวา

(4)

1. ควรมี ก ารให ความรู ความเขาใจที่ถูก ตองและรอบดานผานสื่อสาธารณะวาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชไดกับทุกอาชีพไมใชเฉพาะการเกษตร และสามารถมีฐานะที่ดีได
2. หนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเกษตรกร
ควรมีการประสานงานกันมากขึ้น และทํางานโดยเนนพื้นที่เปนหลักเพื่อประสิทธิภาพของกิจกรรม
และลดการเสียเวลาของเกษตรกรในพื้นที่
3. หนวยงานภาครัฐตองมีมาตรการทางการเงินรองรับเกษตรกรในชวงเปลี่ยนผานมาสู
เศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากผลผลิตอาจลดลงในชวง 3 ปแรก
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This study examined the knowledge and understanding and application of the philosophy
of sufficiency economy by individuals and different organizations in order to recommend some
ways to materialize the philosophy in accordance with the Thai context. Qualitative research was
conducted by in-depth interviews of 10 key informants who played an important role in applying
the philosophy of sufficiency economy. These key informants were farmers, scholars, business
operators, representatives of public organizations concerned and community leaders.
It was found that all the key informants had a good knowledge and understanding of the
philosophy of sufficiency economy. The farmers mainly gave importance to the principle of
sufficiency with other principles being just secondary, whereas the business operators and the
scholars gave equal importance to all the principles.
Regarding the application of the philosophy, the farmers changed to mixed or integrated
agriculture and reduced the use of chemicals. Meanwhile, the business operators set up new
departments to reduce the dependence on external sources and gave up some departments that
required high costs to enable their companies to survive. The scholars spread investment and
adjusted their roles to suit the changing situation. The community people joined hands to do

(6)

activities that generated income and reduced expenses and to solve problems together. The public
organizations concerned supported people’s participation and were a source of knowledge for
interested people inside and outside the area. The results were more security in life and an ability
to cope with changes better.
Based on the findings, the following were recommended
1. People should be provided with a correct knowledge and understanding of the
philosophy of sufficiency economy through public media, with emphasis that the philosophy is
applicable to all occupations, not just farmers, and that people can become rich by following the
philosophy.
2. The public organizations concerned should increase their roles in promoting the
philosophy. They should coordinate more and focus mainly on the area under their responsibility
in order to increase the efficiency in doing activities and to reduce time wasted by local farmers.
3. The public organizations concerned should have a financial measure to assist farmers
during the transition to sufficiency economy because their products will decrease during the first
three years.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานแนวคิด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
(ณ ขณะนั้นยังไมเรียกอยางเปนทางการวา “เศรษฐกิจพอเพียง”) ตั้งแตป พ.ศ. 2517 เพื่อเปนเสมือน
“ภูมิคุมกันโรค” ไวรับมือกับความเปลี่ยนแปลง แตหลักปรัชญานี้พึ่งถูกนํามาพูดถึงอยางจริงจังใน
ภายหลังป พ.ศ. 2540 ที่ประเทศไทยตกในอยูในภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอยางหนักจากวิกฤติคาเงินบาท
ลอยตัว สงผลใหทั้งหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน บุคคลธรรมดาทั่วไปตางตื่นตัวกับ
แนวคิดนี้และมุงศึกษาแนวคิดนี้กันอยางจริงจังและแพรหลายไปในทุกภาคสวนของสังคมไทย จาก
พระราชดํารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2517 ที่ไดมีพระราชดํารัสแกผูมาเขาเฝา ความวา
คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไม
มีสิ่งที่สมัยใหม แตเราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะให
เมืองไทย พออยูพอกิน มีความสงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้
ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพอ
อยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกิน
นี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550
ก)
จะเห็นไดวา ความพออยูพอกินที่พระองคทรงหมายถึงนั้น พระองคทรงเนน ไปที่ดาน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครัวเรือน ซึ่งถือเปนแนวคิดการพัฒนาที่แปลกไปจากแนวทางของ
การพัฒนากระแสหลักมาก เพราะในชวงเวลานั้น ทุกภาคสวนของประเทศไทยเนนการพัฒนาไปที่
อุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ ไมวาจะอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรม
การเกษตร ซึ่งอุตสาหกรรมดังกลาว เปนอุตสาหกรรมที่มุงเนนผลิตเพื่อจําหนายเทานั้น และเปน
อุตสาหกรรมที่เนนการใชทรัพยากรอยางมหาศาล โดยไมคํานึงถึงผลกระทบดานอื่นๆ
เมื่อพิจารณาเพิ่มเติม ในประโยคที่วา “คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย
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วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่สมัยใหม” ก็แสดงใหเห็นวา พระองคทรงหมายถึง ความ
ลาสมัย ความเชย หรือสิ่งที่ไมใชสมัยใหม ตามมุมมองของประเทศแถบตะวันตก ที่ถือวา ความ
เจริญหรือความทันสมัยหรือการพัฒนานั้น ตองเปนแบบที่พวกยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเปนเทานั้น
กลาวคื อ เป น สั ง คมที่ เ น น อุ ตสาหกรรมหนั ก เปน หลัก ในการขั บเคลื่ อนประเทศ ดั ง นั้น เมื่อนํา
แนวคิดทั้งสองมาเชื่อมโยงกัน ก็จะเห็นวา พระองคตองการใหทุกภาคสวนในประเทศหันมาให
ความสําคัญกับความพอกินพอใชของประชาชนสวนใหญในเบื้องตนกอน เมื่อมีพื้นฐานความ
มั่นคงพรอมพอสมควรแลว จึงสรางความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้น ซึ่งหมายถึง แทนที่
จะเนนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนําการพัฒนาประเทศ ควรที่จะสรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจพื้นฐานกอน นั่นคือ ทําใหประชาชนในชนบทสวนใหญพอมีพอกินกอน เปนแนวทางการ
พัฒนาที่เนนการกระจายรายได เพื่อสรางพื้นฐานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
กอนเนนการพัฒนาในระดับสูงขึ้นไป
ความพออยูพอกินในอดีตของสังคมไทย ไดเลือนหายไปพรอมกับการเขามาแทนที่ของ
อุตสาหกรรม ที่เนนการผลิตเพื่อจําหนาย คือผลิตใหไดมากที่สุด ยิ่งผลิตไดมากก็จะขายไดมาก เงิน
ตอบแทนก็จะมากตาม ซึ่งเปนแนวคิดทุนนิยมเสรีที่เริ่มเขามามีอิทธิพลในประเทศไทยในชวง พ.ศ.
2503 ซึ่งตรงกับชวงที่สหรัฐอเมริกาเขามามีบทบาทอยางสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เพื่อคานอํานาจกับจีนและรัสเซีย โดยในสมัยนั้นเปนที่รูกันดีวา เปนการแขงขันกันขยายอิทธิพล
ระหวาง เสรีนิยมประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต โดยไทยในสมัยนั้นที่มี จอมพลสฤษด ธนะรัชต
เปนนายกรัฐมนตรีไดเลือกขางอยูฝายเสรีนิยมประชาธิปไตย โดยไดมีการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานเพิ่มขึ้นอยางมากมาย โดยรัฐบาลไทยไดรับความชวยเหลือสวนหนึ่งดานเทคโนโลยีและ
การเงินจากสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติขึ้นเปนครั้ง
แรกในสมัยของทานดวย (ทักษ เฉลิมเตียรณ, 2548 : 281-282)
เมื่อนับเวลาตั้งแตตอนนั้นมาถึงปจจุบันนี้ ก็เปนเวลาประมาณ 50 ปแลวที่เรานําเอาแนวคิด
และวิธีปฏิบัติแบบทุนนิยมเสรีมาใชกับประเทศของเรา และทุนนิยมเสรีนั้นก็เฟองฟูอยางถึงขีดสุด
ในสมัย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2531 -2534) ในชวงนั้น อุตสาหกรรม
หนักไดเขามามีบทบาทแทนที่เกษตรกรรม มีการตั้งเปาหมายใหประเทศไทยเปน NICs หรือ
ประเทศกลุมอุตสาหกรรมใหม และมีการตั้งเปาวา เราจะเปน “ดีทรอยตแหงเอเชีย” หรือ เมืองที่เปน
ศูนยกลางอุตสาหกรรมยานยนตของเอเชีย (จิตติศักดิ์ นันทพานิช, 2554 : 30)
หากนับวา แนวคิดที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กําเนิดขึ้นในป พ.ศ. 2517 (เพราะถือ
เปนครั้งแรก ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสในลักษณะเชนนี้) ก็แสดงใหเห็น
วา พระองคทรงตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย หากประเทศไทยยังคงดําเนิน
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เศรษฐกิ จ ไปในลั ก ษณะนี้ ต อ ไปเรื่ อ ยๆ เป น เวลาก อ นเกิ ด เหตุ ถึ ง สิ บ กว า ป เพราะหายนะทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการเงินก็เกิดขึ้นจริงๆ ในป พ.ศ. 2540 และภายหลังจากวิกฤติการเงินในป
พ.ศ. 2540 หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ก็ไดถูกพูดถึงกันอยางจริงจังมากขึ้น และตามมาดวย
แนวทางในการขับเคลื่อนอีกมากมายนับตั้งแตนั้นมา เพราะไดรับบทเรียนแลววา การพัฒนา
ประเทศตามแนวทางทุ น นิ ย มเสรีแ บบไมมีข อบเขตเหมือ นในอดีต ที่ผา นมา สง ผลเสีย หายต อ
ประเทศมากเพียงใด
ในปจจุบัน จะเห็นไดวา แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกพัฒนา ตอยอดแนวคิดไป
มากพอสมควร ทั้งจากพระราชดํารัสขยายความเพิ่มเติมที่มาจากในหลวงเอง รวมไปถึงบรรดาผู
ใกล ชิ ด ทั้ ง หลาย และคนอื่ น ๆ หรื อ องค ก รอื่ น ๆ ที่ นํ า หลั ก ปรั ช ญาไปประยุ ก ต ใ ช แ ล ว ประสบ
ผลสําเร็จ ซึ่งในปจจุบัน แนวคิดนี้ไดถูกพัฒนาใหครอบคลุมไปเกือบทุกเรื่อง ทั้งหลักการดําเนิน
ชีวิต การทําธุรกิจ (ทั้งในเชิงเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม) การบริหารหนวยงานหรือองคกร
นอกจากนี้ หนวยงานจํานวนมากทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนไดนอมนําเอาแนวคิดนี้ไปไวเปน
สวนหนึ่งในวิสัยทัศน และหลักการปฏิบัติงาน ในสวนระดับปจเจกบุคคล ตางก็ประกาศจะนอม
นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับการดําเนินชีวิต เพราะเห็นวาเปนแนวคิดที่มี
คุณคา เปนแนวคิดที่เปนทางรอดของการดําเนินชีวิตทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเฉก
เชนในปจจุบันนี้
ดั ง ที่ ก ล า วมาทั้ ง หมด ทํ า ให ข า พเจ า สงสั ย ว า ณ ตอนนี้ สั ง คมไทยเข า ใจหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปในทิศทางเดียวกันหรือไม เพราะตัวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดถูกนําไปใชกนั
อยางกวางขวางในหลายวงการมาก ไมวาจะเปนในดาน การทําธุรกิจ ในวงการปฏิบัติงานราชการ
ตลอดจนการนําหลักนี้ไปใชในชีวิตสวนตัวดวย ดังนั้นขาพเจาจึงสนใจจะทําการสํารวจความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุมบุคคลหรือบุคคลในสาขาอาชีพตางๆ
เพื่อดูวาการทําความเขาใจแนวคิด และการตีความไปจนถึงการนําไปปรับใช มีความแตกตางกัน
หรื อ ไม เพื่ อ ทํ า ให ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี ค วามชั ด เจนมากขึ้ น และสามารถนํ า ไป
ประยุกตใชในการพัฒนาประเทศตอไป

1.2 วัตถุประสงคในการวิจัย
1.2.1 เพื่อสํารวจความรูความเขาใจและการตีความของบุคคลกลุมตางๆ ที่มีตอหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.2.2 เพื่อศึกษาการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช ในระดับบุคคล และ
ระดับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน และในระดับประเทศ
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1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหสอดคลองกับ
บริบทของประเทศไทย
วัตถุประสงค

แนวคําถาม

1. สํารวจความรูความเขาใจและการตีความ 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดทานมี
ของแตละบุคคลที่มีตอหลักปรัชญา

ความหมายวาอยางไร

เศรษฐกิจพอเพียง

2.หลักปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ความคิดของทานมีหลักการที่สําคัญอยางไรบาง

2.ศึ ก ษาการนํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ 1. คุณคาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงผล
พอเพียงไปประยุกตใช ทั้งในระดับบุคคล ตอการดําเนินชีวิตอยางไร
2. ทานไดปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และระดับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
หรือไม เพียงใด และผลการนําไปใชเปนอยางไร
บาง
3. หลังนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ิชีวิตมี
การเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง
4. ทานพบปญหาหรืออุปสรรคใดๆบางหรือไม ใน
การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.เพื่อเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อน 1. ทานจะมีขอเสนอแนะอยางไร ในการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหสอดคลอง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหสอดคลองกับ
กับบริบทของประเทศไทย

บริบทของสังคมไทย
2.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหสําเร็จ
ในระดับประเทศ เปนหนาทีข่ องใครบาง แตละภาค
สวนควรทําอยางไร
3. เงื่อนไขของความสําเร็จในการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบาง
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1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.3.1 ทราบถึงความรูความเขาใจของกลุมตางๆเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น
1.3.2 นําขอคนพบทั้งหมดไปปรับใชในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประสบ
ความสําเร็จในระดับตางๆ

1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
ศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด จากเอกสารตํารา รวมถึงสื่อ
สิ่งพิมพตางๆและการสัมภาษณ โดยประเด็นจะครอบคลุมถึงความรู ความเขาใจ การนําไปใช
ปญหาที่พบ การแกปญหาและขอเสนอแนะ
1.4.2 ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ
เปนการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ซึ่งจะหาตัวแทนที่เปนนักวิชาการที่มีผลงานดานเศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรกรที่นําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตแลวประสบความสําเร็จ นักธุรกิจ
ตัวแทนชุมชนที่ดําเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และหนวยงานภาครัฐที่ยึดหลักการทํางาน
ตามเศรษฐกิจพอเพียง มาทําการสัมภาษณทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ โดยมีแนวคําถาม
เตรียมไวลวงหนา

1.5 ขอจํากัดในการวิจัย
ผูใหขอมูลสําคัญคัดเลือกมาจากกลุมอาชีพที่แตกตางกัน กลุมละ 2 คน จึงอาจไมใชตัวแทน
ของกลุมผูใหขอมูลทั้งหมด

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
ในบทนี้ ผูวิจัยไดทําการรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเนื้อหาและสาระสําคัญของ
วิทยานิพนธฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา จะไดทราบวากอนหนาวิทยานิพนธฉบับนี้ มี
แนวคิดอะไรที่เกี่ยวของบาง และแนวคิดเหลานั้นมีผูเห็นดวยหรือโตแยงในประเด็นใด อยางไรบาง
ซึ่งพอจะแยกออกเปนหัวขอ ไดดังตอไปนี้
2.1 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะทางรอดของประเทศ ของโลก และของทุกคน
2.2.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.2 นิยามเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคลตางๆ
2.2.3 การขยายความปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูเห็นดวย
2.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับ ทุนนิยมสรางสรร หรือทุนนิยมมีหัวใจ
2.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตรการพัฒนา
2.4.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจเพื่อยังชีพ
2.4.2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีความจําเปนพื้นฐาน
2.4.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืน
2.4.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพึ่งตนเอง
2.5 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคสวนตางๆ
2.6 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะ วาทกรรม
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงริเริ่มขึ้น
ตั้งแตเมื่อประมาณสามสิบปมาแลว (พ.ศ. 2517) พระองคทรงมองวา การดําเนินวิถีชีวิตของคนไทย
ในช ว งเวลานั้ น รวมไปถึ ง การดํ า เนิ น นโยบายของภาครั ฐ กํ า ลั ง นํ า ตนเอง (ประชาชน) และ
ประเทศชาติ (รัฐบาล) ไปสูความลมเหลวในบั้นปลาย เพราะเปนการดําเนินชีวิตตามแบบอยางพวก
กลุมประเทศในแถบตะวันตก ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยระบบทุนนิยมเสรี ที่มีหลักการสําคัญวา
เนนการผลิตเพื่อจําหนาย ยิ่งผลิตไดมากเทาไหร ก็ยิ่งขายไดมากเทานั้น และยิ่งขายไดมากเทาไหร
ผลตอบแทนในรูปตัวเงินก็จะมีมากขึ้น ซึ่งตัวเงินดังกลาวถือเปนสิ่งที่จะทําใหประชาชนมีความ
เปนอยู มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น โดยเห็นไดชัดวาแนวคิดที่วามีความแตกตางกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
ของคนไทย ที่จะผลิตเพียงเพื่อบริโภคภายในครอบครัว เมื่อเหลือจึงนําไปจําหนายหรือแลกเปลี่ยน
กับเพื่อนบา นละแวกใกลเคียง (คณะอนุกรรมการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จพอเพียง ข, 2550:
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พระองคทรงเล็งเห็นวา การพัฒนาไปในแนวทางทุนนิยมเปนการพัฒนาที่ไมยั่งยืน และ
เปนการพัฒนาที่ไมสมดุล แมแนวทางการพัฒนาตามอยางตะวันตกจะสงผลให การเพิ่มขึ้นของ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคตางๆ ระบบสื่อสารที่
ทันสมัย หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอยางทั่วถึงมากขึ้น แตผลดานบวกเหลานี้สวน
ใหญกระจายไปถึงคนในชนบท หรือผูดอยโอกาสในสังคมนอยมาก เพราะสวนใหญจะกระจุกตัว
อยูเฉพาะในเมืองหลวงและตามเมืองใหญๆอีกไมกี่เมืองเทานั้น แตวา กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในรูปแบบนี้ไดเกิดผลลบติดตามมาดวย เชน การขยายตัวของทุนนิยมเขาไปในชนบท แมจะ
ทําใหชนบทมีความเจริญในทางวัตถุเพิ่มมากขึ้นก็จริง แตก็ไดสงผลใหชนบทเกิดความออนแอใน
หลายดานดวยเชนกัน ไมวาจะเปนการที่ตองพึ่งพิงตลาดและพอคาคนกลางในการสั่งสินคาทุน
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่เรงใชกันเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาดโดย
ไมสนใจระบบนิเวศดั้งเดิม ระบบความสัมพันธแบบเครือญาติ และการรวมกลุมกันตามประเพณี
เพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยูแตเดิมตองลมสลายลงเพราะแตละกลุมแตละคนตางแกงแยงกัน
เพื่อครอบครองทรัพยากรที่มีจํากัดกัน สิ่งสําคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดํารงชีวิต ซึ่งเปนเงื่อนไข
พื้นฐานที่ทําใหคนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดําเนินชีวิตไปไดอยางมีศักดิ์ศรีภายใตอํานาจและ
ความมีอิสระในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให
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ตนเองไดรับการสนองตอบตอความตองการตางๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปญหาตางๆ
ไดดวยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือวาเปนศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยูแตเดิม ตอง
ถูกกระทบกระเทือน (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550 ข: 6)
พระองคจึงสังเคราะหแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นมาเพื่อเตือนใหสังคมไดตระหนักถึง
อันตรายที่จะเกิดขึ้นหากยังดําเนินชีวิตหรือดําเนินประเทศไปตามรูปแบบทุนนิยม (ซึ่งก็เกิดหายนะ
ขึ้นจริงๆ ในป พ.ศ. 2540) โดยพระองคทรงพระราชทานแนวคิดผานชองทาง ในวาระที่พระองคได
มีพระราชวโรกาสในการเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานพระบรมราโชวาทตามสถานที่ตาง ๆ
ดังสามารถประมวล พระราชดํารัสที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียงไดดังนี้
“การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมี
พอกิน พอใชของประชาชนสวนใหญเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่
ประหยัดแตถูกตองตามหลักวิชาการ เมื่อไดพื้นฐานความมั่นคงพรอมพอสมควร
และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่
สูงขึ้นโดยลําดับตอไป” ( 18 กรกฎาคม 2517)
“คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทย
ไมมีสิ่งที่สมัยใหม แตเราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะให
เมืองไทย พออยูพอกิน มีความสงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้
ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพอ
อยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกิน
นี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได” (4 ธันวาคม 2517)
“เราไมเปนประเทศร่ํารวย เรามีพอสมควร พออยูได แตไมเปนประเทศที่กาวหนา
อยางมาก เราไมอยากจะเปนประเทศกาวหนาอยางมาก เพราะถาเราเปนประเทศ
กาวหนาอยางมากก็จะมีแตถอยกลับ ประเทศเหลานั้นที่เปนประเทศอุตสาหกรรม
กาวหนา จะมีแตถอยหลังและถอยหลังอยางนากลัว แตถาเรามีการบริหารแบบ
เรียกวาแบบคนจน แบบที่ไมติดกับตํารามากเกินไป ทําอยางมีสามัคคีนี่แหละคือ
เมตตากัน จะอยูไดตลอดไป” (4 ธันวาคม 2534)

9

“ตามปกติ ค นเราชอบดู ส ถานการณ ใ นทางดี ที่ เ ขาเรี ย กว า เล็ ง ผลเลิ ศ ก็ เ ห็ น ว า
ประเทศไทย เรานี่กาวหนาดี การเงินการอุตสาหกรรมการคาดี มีกําไร อีกทางหนึ่ง
ก็ตองบอกวาเรากําลังเสื่อมลงไปสวนใหญ ทฤษฎีวา ถามีเงินเทานั้นๆ มีการกู
เทานั้นๆ หมายความวาเศรษฐกิจกาวหนา แลวก็ประเทศก็เจริญมีหวังวาจะเปน
มหาอํานาจ ขอโทษเลยตองเตือนเขาวา จริงตัวเลขดี แตวาถาเราไมระมัดระวังใน
ความตองการพื้นฐานของประชาชนนั้นไมมีทาง” (4 ธันวาคม 2536)
“แบบพอมีพอกินนั้น หมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตนเอง ความ
พอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัวเอง จะตอง
ทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ จะตองมีความ
พอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได แตขาย
ในที่ไมหางไกลเทาไร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก” (4 ธันวาคม 2539)
“เมื่ อ ป 2517 วั น นั้ น ได พู ด ถึ ง ว า เราควรปฏิ บั ติ ใ ห พ อมี พ อกิ น พอมี พ อกิ น นี้ ก็
แปลว า เศรษฐกิ จ พอเพี ย งนั่ น เอง ถ า แต ล ะคนมี พ อมี พ อกิ น ก็ ใ ช ไ ด ยิ่ ง ถ า ทั้ ง
ประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเปนไมพอมีพอกิน บาง
คนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย” (4 ธันวาคม 2541)
“ให ป ฏิ บั ติ เ พี ย งครึ่ ง เดี ย ว คื อ ไม ต อ งทั้ ง หมด หรื อ แม จ ะเศษหนึ่ ง ส ว นสี่ ก็ พ อ
หมายความว า ถ า ทํ า ได เ ศษหนึ่ ง ส ว นสี่ ข องประเทศก็ จ ะพอ ความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียงและทําไดเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้นไมไดแปลวาเศษ หนึ่งสวนสี่
ของพื้นที่ แตเศษหนึ่งสวนสี่ของการกระทํา" (4 ธันวาคม พ.ศ. 2541)
"พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมใหเบียดเบียนคนอื่น
ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็
พอเพียง" (4 ธันวาคม พ.ศ. 2541)

10

"การกูเงินที่นํามาใชในสิ่งที่ไมทํารายไดนั้นไมดี อันนี้เปนขอสําคัญเพราะวาถากู
เงินและทําใหมีรายได ก็เทากับทําใหใชหนี้ได ไมตองติดหนี้ ไมตองเดือดรอน ไม
ตองเสียเกียรติ" (4 ธันวาคม พ.ศ. 2541)
“แลวเขาถามวาภาษาอังกฤษจะแปลเศรษฐกิจพอเพียงวาอยางไร ก็อยากจะตอบวา
มีแลวในหนังสือ ในหนังสือไมใชหนังสือตําราเศรษฐกิจในหนังสือพระราชดํารัส
ที่อุตสาหพิมพ และนํามาปรับปรุงดูใหฟงได และแปลเปนภาษาอังกฤษ เพราะวา
คนที่ฟงภาษาไทย บางทีไมเขาใจภาษาไทย ก็ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ และเนน
วาเศรษฐกิจพอเพียง แปลวา Sufficiency Economy โดยเขียนเปนตัวหนาใน
หนังสือ เสร็จแลวเขาก็บอกวา คําวา Sufficiency Economy ไมมีในตําราเศรษฐกิจ
จะมีไดอยางไร เพราะวาเปนทฤษฎีใหม เปนตําราใหมถามีอยูในตําราก็หมายความ
วาเรากอปปมา เราลอกเขามา เราไมไดลอก ไมอยูในตําราเศรษฐกิจ เปนเกียรติที่
เขาพูดอยางที่เขาพูดอยางนี้วา Sufficiency Economy นั้นไมมีในตํารา การที่พูดวา
ไมมีในตํารานี่ที่วาเปนเกียรตินั้นก็หมายความวา เรามีความคิดใหม โดยที่ทาน
ผูเชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความวา เราก็สามารถที่จะคิดอะไรได จะถูกจะผิดก็ชาง
แตวาเขาสนใจ แลวก็ถาเขาสนใจ เขาก็สามารถที่จะปรับปรุงหรือไปใชหลักการ
เพื่อที่จะใหเศรษฐกิจของประเทศ และของโลกพัฒนาดีขึ้นเศรษฐกิจพอเพียงก็มี
เปนขั้นๆ แตวาตองดูวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ที่จะมาบอกวาใหพอเพียงเฉพาะตัวเอง
100% เปนสิ่งที่ทําไมไดจะตองมีการแลกเปลี่ยน ตองมีการชวยกันถามีการชวยกัน
แลกเปลี่ยนไมใชเศรษฐกิจพอเพียงแลว แตวาพอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้คือสามารถ
ที่จะดําเนินงานได เมืองไทยไมใชเศรษฐกิจพอเพียงนีไ้ มได ตําหนิ ไมเคยพูด นี่เพิ่ง
พูดวันนี้พูดเวลานี้ ขณะนี้วา ประเทศไทยไมใชเศรษฐกิจพอเพียงคอนขางจะแย
เพราะวาจะทําใหลมจม” (23 ธันวาคม 2542)
“ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ทําอะไรใหเหมาะสมกับฐานะของตัวเอง
คือทําจากรายได 200-300 บาท ขึ้นไปเปนสองหมื่น สามหมื่นบาท คนชอบเอา
คําพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือทําเปน
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Self-Sufficiency มันไมใชความหมายไมใชแบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือเปน SelfSufficiency of Economy เชน ถาเขาตองการดูทีวี ก็ควรใหเขามีดู ไมใชไปจํากัด
เขาไมใหซื้อทีวีดู เขาตองการดูเพื่อความสนุกสนาน ในหมูบานไกลๆ ที่ฉันไป เขา
มีทีวีดูแตใชแบตเตอรี่ เขาไมมีไฟฟา แตถา Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุมเฟอย
เปรี ย บเสมื อนคนไม มี ส ตางค ไ ปตั ด สู ท ใส และยั ง ใส เ นคไทเวอร ซ าเช อั น นี้ ก็
เกินไป” (17 มกราคม 2544)
จากการประมวลพระราชดํ า รั ส ดั ง กล า วข า งต น อาจสรุ ป ได ว า เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง คื อ
เศรษฐกิจที่เนนการพึ่งตนเองเปนหลัก เนนใชจายเทาที่เราหาได ไมกูหนี้ยืมสินจนเกินตัว(การกูหนี้
ยืมสินสามารถทําได ถาทําเพื่อสรางรายไดเพิ่มเติม แตถากูมาเพื่อใชจายฟุมเฟอยก็เปนเรื่องไม
สมควร) สิ่งใดที่เราหรือครอบครัวหรือชุมชนหรือภายในประเทศสามารถทําไดเอง ก็ควรทําเอง
หากสิ่งที่ทํานั้นเหลือจากการบริโภค จึงนําไปจําหนาย การทําเชนนี้เพื่อลดการพึ่งพาจากภายนอก
ซึ่งในอดีตที่ผานมาไดพิสูจนแลววา การพึ่งพากลไกภายนอกหรือบุคคลภายนอกมากเกินไปยิ่งทํา
ใหคุณภาพชีวิตมีแตย่ําแยลง ทั้งนี้ไมไดหมายความวาเราตองทําทุกอยางเองทั้งหมด สิ่งใดที่เกิน
กําลังของเราก็ตองปลอยใหคนอื่นทํา และจึงนําผลิตภัณฑของแตละคนไปแลกเปลี่ยนกันภายหลัง
(แลกระหวางสินคากับสินคา หรือขายสินคาที่เหลือจากการบริโภคแลวคอยนําเงินที่ได ไปซื้อ
สิ่งของอื่น) เพราะการทําพึ่งตนเองแบบเต็มรอยเปอรเซ็นตเปรียบเสมือนเราเขาไปอยูในยุคหิน สมัย
เกาเกินไป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงบอกวาแคเพียง หนึ่งในสี่ของการกระทําก็เพียงพอแลว
และนอกจากนี้ ยังหมายถึงการลดการเบียดเบียนคนอื่น ซึ่งคนอื่นในที่นี้ไมไดหมายความเฉพาะกับ
คนที่สิ่งที่เปนสิ่งมีชีวิตเทานั้น แตยังหมายถึงสิ่งแวดลอมตางๆ ดวย เชน ปาไม ภูเขา แมน้ํา
อยางไรก็ตาม เมื่อขาพเจาไดทําการทบทวนวรรณกรรมจากหลายๆแหลง ก็พบวาหลัก
ปรัชญานี้ มีการกลาวถึงอยางกวางขวางทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และมีทั้งในเชิงชื่นชม
และวิจารณ จึงไดทําการรวบรวมและแยกเปนประเด็นไว ดังนี้
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2.2 เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะทางรอดของประเทศ
เพื่อความเขาใจที่มากขึ้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จึงไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่น ๆ มารวมกันประมวลและกลั่นกรองพระราช
ดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 และได
จัดทําเปนบทความเรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และไดนําความกราบบังคลทูลพระกรุณา
ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2542 โดยทรงพระกรุณาปรับปรุง
แกไขพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําบทความ
ที่ ท รงแก ไ ขแล ว ไปเผยแพร เพื่ อ เป น แนวทางปฏิ บั ติ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและทุกฝายที่เกี่ยวของ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป เมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

ซึ่งประเด็นในการขยายความหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พบในบทความ

ดังกลาว มีดังนี้
2.2.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่
จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการ
นําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตอง
เสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความ
รอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อให
สมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง (คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550 ข: 7-9)
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบดวยคุณสมบัติ ดังนี้
1. ความพอประมาณ หมายถึ ง ความพอดี ที่ ไ ม น อ ยเกิ น ไปและไม ม ากเกิ น ไป โดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
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2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยาง
มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
กระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ
3. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ
ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี
เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้
1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของรอบดา น
ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวังในการปฏิบัติ
2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มี
ความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
ซึ่งคุณสมบัติและเงื่อนไขขางบน สามารถแสดงเปนแผนภาพความเชื่อมโยงไดดังนี้

ภาพที่ 2.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แหลงที่มา: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 2550: 8
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2.2.2 นิยามเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคลตางๆ
พัฒนาภรณ ฉัตรวิโรจน (อางถึงใน ปราณี เข็มวงษ, 2553: 12) ใหความหมายหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง วาคือวิธีการดําเนินชีวิตของคนโดยการพึ่งตนเอง มีความประหยัด พัฒนาตนเอง
ใหมีการเรียนรู ภูมิปญญาสอดคลองกับสภาพทองถิ่น รูจักใชทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
อยางมีคุณคา อยางยั่งยื่น มีจิตสํานึกที่ดีตอตนเอง และสังคม
อภิชัย พันธเสน และคณะ (2549) ใหความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวคิด
ในการดําเนินชีวิตที่ตองประกอบดวย ความพอเพียงหรือความพอประมาณ คือ ไมฟุมเฟอย แตก็ไม
จําเปนตองกระเบียดกระเสียนจนเกิดความเดือดรอน แตที่สําคัญที่สุดก็จะตองมีเหตุผลแตเปน
เหตุผลในพุทธธรรมหรือจริยธรรมของทุกศาสนา นั่นคือความไมโลภจนเกินไป ซื่อสัตยสุจริตและ
ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น
ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2549: 78) ใหความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวาคือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอ
การมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน จะตองอาศัยความรอบรู
ความรอบคอบและความระมัดระวัง
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2550: 53) ใหความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวาคือ
การทํา อะไรก็ตามที่ตองมีขั้นตอน อยาทําอะไรทีเ ดีย วใหญเลย ทําใหมีรากฐานมั่นคงเสีย กอน
รอบคอบระมัดระวัง โดยมีความขยัน อดทน ไมเบียดเบียนผูอื่น นาจะสงผลใหธุรกิจหรืองานที่ทํา
ประสบความสําเร็จไดรวดเร็ว ที่สําคัญคือ ยั่งยืน
เกษม วัฒนชัย (2550: 60) ใหความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไววา ความพอเพียง
นั้น ไมใชเปนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอยางเดียว หากยังหมายถึงความพอเพียงในการนําไปใชใน
ทุก ๆ ด า น ความพอเพี ย งเป น ปรั ชญาที่สอนใหเ ราดํารงอยูดว ยสติ มีเ หตุมีผ ล รูจัก ตัว เอง รูจั ก
พอประมาณ สรางภูมิคุมกันใหกับตัวเอง ปองกันไวมากกวามานั่งแกไข
เสรี พงศพิศ (2552: 75) ไดใหความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไววา เศรษฐกิจ
พอเพียง แปลวา พึ่งพาตนเองได ซึ่งไมไดแปลวาไมตองพึ่งใคร ตองทํากินเอง ทําใชเองหมดทุก
อยาง ไมไดแปลวาตอไปนี้ไมตองซื้อไมตองขายใครอีก แตหมายความวาทําอยางไรจะทํากินทําใช
เองบาง ทําอยางไรจะจัดการชีวิตของตนเองใหพึ่งพาตนเองใหมากขึ้น พึ่งตลาด พึ่งคนอื่นใหนอยลง
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รวมหมดแลวประมาณวาสักเศษหนึ่งสวนสี่ เชน จะเลิกอะไรไดบาง จะลดอะไรไดบาง จะทําอะไร
เพื่อทดแทนการซื้อจากตลาดหรือการขอจากคนอื่น จะหาวิธีดูแลสุขภาพตัวเองใหดีแทนที่จะหวัง
พึ่งหมอพึ่งยาอยางเดียว
ธันวา จิตตสงวน (2554: 229) ไดใหความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไววา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นับวาเปนทั้งแนวทางในอุดมคติและในความเปนจริง กลาวคือ เปน
แนวทางดานความคิดและแนวทางดานการปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงยึดถือมาโดย
ตลอด จะทรงเนนเปนพิเศษในเรื่องการตัดสินใจที่ยึดทางสายกลางเปนสําคัญ ภายใตหลักแหงความ
พอดี พอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการสรางระบบภูมิคุมกันตนเองเปนทางออกในยามวิกฤติ
ซึ่งถือไดวา ทรงแนะนําใหมีการวางแผนใชชีวิตของบุคคลและนโยบายพัฒนาของสังคม อยาง
สมดุลบนความไมประมาท นั่นเอง
ไสว บุญมา (อางถึงใน กานดา เตะขันหมาก, 2552: 9) ไดใหความหมายของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง วา เปนการใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัดในการผลิตเพื่อบริโภคเอง หรือแลกเปลี่ยน
กันตามความเหมาะสม โดยมีเปา หมายเบื้องตนคือการตอบสนองตอความตองการขั้นพื้นฐาน
กลาวโดยสรุปไดวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักในการดําเนินชีวิตอยางมีสติ และมี
ความรอบคอบโดยพยายามพึ่งตนเองใหมากที่สุดและเบียดเบียนคนอื่นใหนอยที่สุด
2.2.3 การขยายความเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของผูเห็นดวย
เกษม วัฒนชัย (2549: 61) แสดงความเห็นเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียงไววา คิดจะทําอะไร
ตองประเมินศักยภาพตนเองเชน มีเงินเดือน สองหมื่นบาท คิดจะไปซื้อรถราคาเปนลาน อยางนีก้ ็คง
จะผอนไมไหวถือวาไมพอประมาณ หรือตอใหมีเงินเปนรอยลาน แตคิดจะซื้อนาฬิกาเรือนเปนแสน
ก็ตองคิดดวยวา คุณประโยชนของนาฬิกาอยูตรงไหน เพราะเรือนเปนแสนก็คงไมไดเดินตรงไปกวา
เรือนละสองรอย ตรงนี้ก็ตองมีเหตุมีผลดวย ซึ่ง ความมีเหตุมีผลมันจะกํากับความพอประมาณไววา
ควรอยูตรงจุดไหนถึงจะเหมาะสมกับเรา
ไสว บุญมา (2553: 26) แสดงทัศนะวา เศรษฐกิจพอเพียงจะเปนทางรอดของโลกในการ
กาวพนจากวิกฤติเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในขณะนี้ (เริม่ เกิดวิกฤติเศรษฐกิจมา
ตั้งแต พ.ศ. 2551) เพราะการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช จะทําใหคนลดความโลภ ลดการบริโภคมาก
ขึ้น และจะใสใจคนรอบขางและสิ่งแวดลอมมากขึ้น

16

ประเวศ วะสี (2557 อางถึงใน ททบ.5. 2557: ยอหนาที่ 2) เชื่อวา เศรษฐกิจพอเพียงจะเปน
ระบบเศรษฐกิจที่สมควรเขามาแทนที่ระบบทุนนิยม เพราะระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีมุมมองหลาย
มิติมากกวาระบบทุนนิยมทีม่ องเพียงเรื่องกําไรหรือผลประโยชนสวนตนเพียงอยางเดียว โดยการ
ขับเคลื่อนตองยึดพื้นที่เปนตัวตั้ง คือใหชุมชน ทองถิ่น จัดการตนเอง แลวเชื่อมโยงแตละพื้นที่เขา
ดวยกัน ตองมีการตั้งสภาประชาชน โดยใหคนในทองถิน่ เลือกกันเอง เพื่อรวมขับเคลื่อนแผนระดับ
ชุมชนตามหลักประชาธิปไตย
UNDP (2550: 38) ไดเสนอวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนพันธมิตรอยางเปนธรรมชาติกับการ
พัฒนาคน เพราะเศรษฐกิจพอเพียงกําหนดใหคนเปนศูนยกลาง เพื่อชีวติ ที่ดี แตไมใชเพื่อความมั่งคั่ง
เพียงอยางเดียว แตมีเรื่องความยั่งยืนเปนความคิดแกนกลาง เขาใจถึงความจําเปนในความมั่นคงและ
การเพิ่มขีดความสามารถใหคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได
โคฟ อันนัน (2549: 6) แสดงทัศนะวาเปนปรัชญาที่สามารถเริ่มไดจาก การสรางภูมิคุมกัน
ในตนเอง สูห มูบาน และสูเศรษฐกิจในวงกวางขึ้นในทีส่ ุด เปนปรัชญาที่มีประโยชนตอประเทศ
ไทยและนานาประเทศ โดยที่องคการสหประชาชาติไดสนับสนุนใหประเทศตางๆที่เปนสมาชิก
166 ประเทศยึดเปนแนวทางสูการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
วูลฟกัง ซัคส (มปป: 14) ไดกลาวสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวา โดยหลักการไม
ตางจากการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเนนความยั่งยืน(Sustainability) ซึ่งเปนแนวคิดที่คุนชินของ
ประชากรในทวีปยุโรป ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงก็ตรงกับแนวคิดของวูลฟกังเองตรงที่ทั้งสอง
แนวคิดไมไดบอกใหทิ้งเทคโนโลยี แตตองใชเทคโนโลยีใหตรงกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน
ทาริก บานุรี (มปป: 55) เสนอความคิดเห็นของเขาวา “การรับรูความยุติธรรม” จะทําใหคน
ในสังคม (ตั้งแตระดับหมูบานไปจนถึงระดับโลก) อยูรวมกันไดอยางสันติ ซึ่งในระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมเสรีเปนตัวทําลายความยุติธรรมในระดับชาติ แตในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลับมีสิ่ง
นี้อยูเต็มเปย ม ซึ่งทาริกเห็นวาถึงเวลาแลวทีจ่ ะตองเสนอรูปแบบการโลกาภิวัฒนแบบใหมตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปเตอร คัลกิ้น (มปป: 67) ชี้วา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดที่เมื่อเชื่อมโยงเขากับ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแลว กิจการจะตองดําเนินไปอยางมีคุณธรรม เอาใจใสและคํานึงถึงคน
รอบขางมากขึ้น เรียกวาเปน เศรษฐศาสตรคุณธรรม ที่อยูบนเงื่อนไขของคุณธรรมในปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
เฟอรนันโด ไคลแมน (มปป: 89) ไดนําเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเปรียบเทียบกับ
เศรษฐกิจสมานฉันท (Solidarity Economy) ซึ่งเปนรูปแบบเศรษฐกิจทีก่ ําลังริเริ่มในพื้นที่ชนบท
ของประเทศบราซิล แลวพบวา ทั้งสองแนวคิดมีความคลายคลึงกันมาก ไดแก การพึ่งตนเองในขัน้
แรก นําไปสูการรวมมือหรือรวมกลุมกันในขั้นที่สอง และการทํางานรวมกันในขั้นที่สาม โดยไคล
แมนเห็นวา หลักความพอประมาณในเศรษฐกิจพอเพียง มีความเชื่อมโยงกับแนวทางของเศรษฐกิจ
สมานฉันทอยู 2 ประการ คือ เรื่องการจัดสรรผลผลิตอยางเปนธรรม ที่บุคคลหนึ่งๆ สามารถเขาถึง
ปจจัยพืน้ ฐานเพื่อการบริโภคใชสอย และไมเนนการบริโภคของหรูหรา ฟุมเฟอย ซึ่งจัดวาเปน
วัฒนธรรมการบริโภคที่ยั่งยืนและสอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจสมานฉันท
นอกจากการใหความหมายและการขยายความขางตนแลว พบวาเศรษฐกิจพอเพียงยังมี
ความสอดคลองกับแนวคิดอื่นๆ ที่ถือเปน ทฤษฎีทางเลือกการพัฒนา ที่ถูกริเริ่มขึ้นหรือพัฒนาขึ้น
โดยองคกรระหวางประเทศ และจากนักวิชาการจากตางประเทศ จากการเห็นปญหาของระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี เพื่อใหวิทยานิพนธฉบับนี้มคี วามสมบูรณมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนจะตอง
กลาวถึงดวย ซึ่งจะแบงออกได ดังนี้
2.3 เศรษฐกิจพอเพียง กับ ทุนนิยมสรางสรร หรือทุนนิยมมีหัวใจ
2.4 เศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตรการพัฒนา
2.4.1 เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจแบบยังชีพ
2.4.2 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพึ่งตนเอง
2.4.3 เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีความจําเปนพื้นฐาน
2.4.4 เศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืน

2.3 เศรษฐกิจพอเพียง กับ ทุนนิยมสรางสรร หรือทุนนิยมมีหัวใจ
ทุนนิยมสรางสรร (Creative Capitalism) เปนคําที่ถูกพูดถึงเปนครั้งแรก โดย บิล เกตส
เจาของบริษัทไมโครซอฟท ผูผลิตซอฟทแวรที่ใหญที่สุดเปนอันดับหนึ่งของโลก และเจาตัวก็ยัง
เปนมหาเศรษฐีลําดับตนๆของโลกอีกดวย บิลไดกลาวคํานี้ในงานประชุมเศรษฐกิจโลกประจําป
(World Economic Forum) เมื่อป 2008 ซึ่งเจาตัวไดรับเกียรติใหกลาวสุนทรพจน โดยเนื้อหา
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ใจความสําคัญของสุนทรพจนคือ การที่บิลพยายามชี้ใหเห็นวา ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ที่
กําลังดําเนินอยูในทุกวันนี้ ไมเอื้อประโยชนตอคนสวนใหญในโลก โดยเฉพาะคนที่อยูตรงตําแหนง
“ฐานพีระมิด” และบิลคิดวา ภาคเอกชนก็เปนภาคหนึ่งที่ควรจะตองรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดย
การรับผิดชอบ บิลเห็นวาภาคเอกชนควรที่จะตองเขามามีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงคานิยมหลัก
ของทุนนิยมที่ดําเนินมาอยางชานาน คานิยมที่วาก็คือ “การมุงเนนกําไรสูงสุด และการทํางานเพื่อ
รับใชผูถือหุน” บิลเชื่อวา ถึงเวลาแลวที่ภาคเอกชนจะตองปรับปรุงคานิยมดังกลาว เพราะหากยัง
ดําเนินตามวิถีทางเดิมตอไป กําไรระยะยาวก็อาจเปนเรื่องที่ทําไดยาก
สิ่งที่บิลเรียกรองผานสุนทรพจนเมื่อป 2008 ก็คือ ภาคเอกชนนอกจากจะมุงกําไรและรับใช
ผูถือหุนแลวควรที่จะตองมุงรับใชสังคมดวย บิลเรียกรองใหบริษัททั่วโลกสละกําไรสวนหนึ่ง
(แลวแตความเหมาะสมของแตละบริษัท) ไปลงทุนหรือสนับสนุนในโครงการที่เกี่ยวของกับการ
ชวยเหลือโลก หรือการชวยเหลือคนยากจนในประเทศที่กําลังพัฒนา โดยบิลกลาวสนับสนุนวิธีการ
ทําธุรกิจแบบนี้ เพราะแมบริษัทอาจจะมีกําไรสุทธินอยลงในระยะแรกๆ ที่ริเริ่มทํา แตไมนานบิล
เชื่อวาผลตอบแทนจะกลับมาอยูในระดับปกติ และนอกจากกําไรที่เปนตัวเงิน กําไรในดานอื่นที่
คอนขางจะเปนนามธรรม เชน การไดรับการยอมรับมากขึ้น การเปดตลาดไปยังกลุมคนมีรายได
นอย ก็จะทําใหบริษัทที่ดําเนินนโยบายตามที่บิลเสนอ สามารถอยูรอดไดในระยะยาว
อยางไรก็ตาม จากสุนทรพจนดังกลาว ไดมีขอถกเถียงตามมาอยางมากมาย โดยขอถกเถียง
ที่ผูวิจัยเห็นวา นาสนใจมากที่สุด มาจาก มิลตัน ฟรีดแมน นักเศรษฐศาสตรฝายทุนนิยมเสรี ที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในศรวรรษที่ 20 ซึ่งไดกลาวถึง บริษัทที่รับผิดชอบตอสังคม กอนที่บิล
เกตส จะเสนอ ทุนนิยมสรางสรร เสียอีก ขอถกเถียงดังกลาว มาจาก บทความที่ชื่อวา “The Social
Responsibility of Business is to increase its Profits” ซึ่งตีพิมพในนิตยสาร The New York Times
เมื่อป 1970 ซึ่งในบางสวนของบทความ มิลตันไดโตแยงแนวคิดดังกลาววา ผูบริหารเสมือนเปน
พนักงานของรัฐที่ทําหนาที่คอยเก็บภาษีจากผูถือหุนเพื่อไปชวยเหลือสังคม โดยที่ผูถือหุนอาจไมได
ยินยอมพรอมใจ หากการที่ผูบริหารไมขึ้นราคาสินคาดวยเหตุผลที่วา เพื่อคงอัตราเงินเฟอของ
ประเทศไมใหอยูในระดับสูงเกินไป ซึ่งแนนอนวาการทําแบบนี้ทําใหผลกําไรของบริษัทลดลง และ
ผลที่ตามมาคือเงินปนผลที่ผูถือหุนจะไดรับก็ตองลดลงเชนเดียวกัน มิลตันบอกวา “วิธีการแบบนี้
เสมือนผูบริหารบริษัทกําลังใชเงินของคนอื่นในการทําประโยชนสวนรวม “ (สฤณี อาชวานันทกุล,
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2553: 21-22)
สําหรับคําตอบของขอโตแยงของฟรีดแมน (ซึ่งฟรีดแมนโตแยงไวตั้งแต 1970) ผูวิจัยคิดวา
คําตอบตอขอโตแยงของฟรีดแมนที่นาสนใจที่สุดมาจาก สฤณี อาชวานันทกุล ซึ่ง สฤณีไดบอกวา
สําหรับขอโตแยงของฟรีดแมนนั้น หากเปนในสมัยนั้น (1970) ที่ทุนนิยมกําลังเฟองฟู ปญหาทาง
สิ่งแวดลอมและปญหาเรื่องความเหลื่อมล้ํา ยังเปนเรื่องไกลตัว และหากใครพูดเรื่องเหลานี้ในตอน
นั้นก็ดูจะเปนพวกที่ “มองโลกในแงราย” เพราะหลักฐานเชิงประจักษ ณ ชวงเวลานั้นก็เปนที่ชัดเจน
วา ประเทศใดก็ตามที่ดําเนินตามระบอบทุนนิยมเสรี ลวนแลวแตประสบความสําเร็จอยางมหาศาล
ทั้งสิ้น ซึ่งตางจากสมัยนี้ ที่ปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมถือเปนเรื่องใกลตัวและเปนปญหาใหญที่สุด รวม
ไปถึงปญหาเรื่องความเหลื่อมล้ํา ที่ถือเปนอีกหนึ่งปจจัยที่นําไปสูปญหาสิ่งแวดลอมใหมๆไดเสมอ
(คนจนไมมีที่ทํากิน ก็ตองรุกพื้นที่ปาไปเรื่อยๆ หรือการทําเหมืองแร ก็ตองระเบิดภูเขา ซึ่งในแง
หนึ่งชาวบานในพื้นที่อาจสนับสนุนเสียเองเพราะถือวา เปนการสรางงานใหกับทองถิ่น) ดังนั้น
สฤณีจึงกลาววา ในปจจุบัน ไมใชเวลาที่จะมานั่งถกเถียงกันวา ใครกันแนที่ตองรับผิดชอบตอ
ผลกระทบอันมหาศาลที่เกิดขึ้นนี้ หรือภาคสวนใดควรรับผิดชอบมากกวา แตควรที่ทุกภาคสวน
จะตองมานั่งคุยกันเพื่อยอมรับวาปญหานี้มีอยูจริง และกําลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และ
แทจริงแลว ทุกภาคสวนลวนมีสวนรวมในการทําใหเกิดปญหานี้ และตองมาพูดคุยกันวา แตละภาค
สวนจะเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทําอยางไร จึงจะชวยลดความรุนแรงของปญหา และคอยประคองให
โลกนี้อยูตอไปไดอยางยาวนาน โดยที่ลูกหลานในรุนตอๆไป ยังมีทรัพยากรเหลือใชอยางเพียงพอ
(สฤณี อาชวานันทกุล, 2553: 24-29)
สําหรับคําวา “ทุนนิยมมีหัวใจ” นั้น เปนคําที่ สฤณี อาชวนันทกุล นักแปลและนักคิด คิดขึ้น
เพื่อแทนคําวา “ทุนนิยมสรางสรร” โดยสฤณีมีความคิดเห็นวา ทุนนิยมสรางสรรมีความหมายที่แคบ
เกินไป และยังคลุมเครือเพราะไมรูวา สรางสรรที่วา จะสรางสรรอะไรและสรางสรรเพื่อใคร หาก
การสรางสรรนั้นเปนการสรางสรรเพียงเพื่อคนเพียงกลุมเดียว วงจรอันเลวรายของทุนนิยมเสรีก็จะ
กลับมาอีก (สฤณี อาชวนันทกุล, 2551: 11) สฤณีจึงคิดคําใหม คือ “ทุนนิยมที่มีหัวใจ” เพราะสฤณี
เชื่อวา ทุนนิยมเสรีในปจจุบันขาดสิ่งสําคัญไปนั่นก็คือ “หัวใจ” เพราะหากคนในระบบเศรษฐกิจ
แบบทุ น นิ ย ม มี “หั ว ใจ”

สภาวะวิก ฤติ ใ นทุ ก ๆดาน ที่ เ กิด ขึ้น ในตอนนี้ ก็จ ะถูก บรรเทาลง

สาระสําคัญของ “ทุนนิยมมีหัวใจ” นั้น โดยหลักใหญๆก็คลายๆกับ ทุนนิยมสรางสรร คือ
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การเนนใหทุกภาคสวนคํานึงถึงคนอื่นบาง ทําเพื่อตนเองแตพอประมาณ และทําเพื่อคนอื่นใหมาก
ขึ้น ขอสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ทุนนิยมมีหัวใจดูจะครอบคลุมกวา ทุนนิยมสรางสรรของบิล
เกตส ที่มุงเนนไปที่ภาคเอกชนเพียงภาคสวนเดียว แตทุนนิยมมีหัวใจของสฤณีครอบคลุมไปใน
หลายๆเรื่อง ทั้งที่กําลังเปนที่นิยมในสังคมไทยและเปนที่พูดถึงกันมากในแวดวงระดับโลก ประการ
แรก เรื่อง CSR หรือบริษัทที่รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) สฤณีเชื่อวา
CSR ในเมืองไทยเปนเพียงวาทกรรมที่บริษัททั้งใหญและไมใหญทั้งหลายตางรับเอามาเปนสวน
หนึ่งของพันธกิจของบริษัท (มีอยูหลายบริษัทที่ทํา CSR

จริงๆ แตก็นอยมากเมื่อเทียบเปน

เปอรเซ็นต) โดยมีเพียงเหตุผลเดียว นั่นคือ เพื่อภาพลักษณที่ดูดีขององคกร หาใชมีความจริงใจจะ
รับผิดชอบตอสังคมจริงๆไม ยกตัวอยางงายๆวา บริษัทหนึ่ง จัดกิจกรรมปลูกปาชายเลนทุกป ปละ
1000 ตน แตขณะเดียวกัน บริษัทนี้เปนบริษัทที่ผลิตเม็ดพลาสติกซึ่งตองใชสารเคมีสังเคราะหสูง
มาก และบริษัทนี้ไมเคยคิดจะลงทุนพัฒนาระบบการบําบัดของเสียกอนปลอยสูสิ่งแวดลอมอยาง
จริงจังเลย คําถามคือ บริษัทแบบนี้ถือวารับผิดชอบตอสังคมจริงๆหรือเปลา
ในหนังสือ “ทุนนิยมมีชีวิต ธุรกิจมีหัวใจ”

สฤณีไดใหขอมูลวา เนื่องจากปญหาเรื่อง

สิ่งแวดลอมเปนปญหาที่ยิ่งใหญและเรงดวนเปนพิเศษ ซึ่งผูคนทั่วโลกก็รับรูกันดี คําวา “เขียว”
(green) จึงถูกใชเพื่อบงถึง การอนุรักษสิ่งแวดลอม แตอยางไรก็ตาม ก็ยังมีคําหนึ่งที่ใชควบคูกันคือ
คําวา “greenwashing” แปลเปนไทยไดวา “ฟอกเขียว” ความหมายของมันคือ การตลาดที่สรางภาพ
ให บ ริ ษั ท ใดๆ เพื่ อ ให ถู ก มองว า เป น บริ ษั ท ที่ รั ก สิ่ ง แวดล อ ม ขั้ น ตอนการผลิ ต เป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม มีกิจกรรมมากมายที่ชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม ทั้งที่ในความเปนจริง หาไดเปนอยางคํา
โฆษณาไม ตัวอยางที่พอจะยกใหเห็นก็คือ การที่บริษัทผลิตเครื่องใชไฟฟา โฆษณาวา สินคาชิ้นนี้
ปลอดสาร CFC ซึ่งถือเปนเรื่องไรสาระ เพราะสารชนิดนี้ถูกสั่งหามไปตั้งแตป 1989 แลว จึงไม
จําเปนจะตองมาโฆษณาอีก หรือการใชตัวชี้วัดเพียงตัว เดียวมาบอกวา สินคาชิ้นนี้เปนมิตรกับ
ธรรมชาติโดยจงใจหรือเผลอเรอที่จะละเลยตัวชี้วัดอื่นๆซึ่งสําคัญไมแพกัน
ประการที่สอง ความจริงใจของภาครัฐ ถือเปนปจจัยหลักอีกปจจัยหนึ่งที่จะทําให ทุนนิยม
มีหัวใจ สามารถเกิดขึ้นและขับเคลื่อนไปไดอยางยั่งยืน ตัวอยางที่คอนขางชัดก็คือ การที่รัฐบาล
สหรัฐฯ ผานรางกฎหมายอนุญาติใหบริษัทมอนซานโต บริษัทผูผลิตเมล็ดพันธุพืชรายใหญที่สุด
ของสหรัฐฯ สามารถฟองรองเกษตรกรรายใดก็ตามที่นําเมล็ดพันธุที่ไดจากการเพาะปลูกไปปลูกซ้ํา
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ใหม เพราะถือเปนการละเมิดสิทธิบัตรเมล็ดพันธุของทางมอนซานโต เนื่องจากสิทธิบัตรครอบคลุม
ไปถึง เมล็ดพันธุที่ไดจากการเพาะปลูกในครั้งใหมดวย การผานรางกฎหมายเชนนี้ เห็นไดชัดวา เอื้อ
ประโยชนตอบริษัทขนาดใหญ และเปนการผูกขาดการทําเกษตรกรรมในประเทศสหรัฐฯอีกดวย
สฤณีเนนย้ําวา มีอีกมากมายหลายปญหาในปจจุบันที่ลําพัง ระบบตลาดเพียงอยางเดียวไมสามารถ
แกไขไดดวยตัวของระบบเอง จําเปนที่รัฐจะตองเขามาชวยเหลือเพื่อจัดระบบระเบียบใหเปนไปตาม
ทางที่ควรจะเปน
ประการสุดทาย ภาคประชาสังคม ซึ่งถือเปนอีกภาคสวนหนึ่งที่สําคัญในการทําใหทุนนิยม
มีหัวใจเกิดขึ้นอยางแพรหลายและยังถือเปนภาคสวนสําคัญในการคานอํานาจกับภาคเอกชนและ
ภาครัฐ ตัวอยางที่สฤณียกมา คือ บรรดา NGO ทั้งหลาย ที่คนไทยรูจักกันดี ก็เชน กลุมกรีนพีซ ซึ่ง
ถูกจัดวา เปนเอ็นจีโอฝง “เขียวเขม” (dark green) หมายความวา เปนกลุมเอ็นจีโอที่ยึดอุดมคติเปน
หลักในการทํางาน กลาวคือ ตองการใหบริษัททั้งหลายในโลกหยุดพฤติกรรมทําลายสิ่งแวดลอม
ทั้งหมด ซึ่งเปนไปไมไดในโลกแหงความเปนจริง จึงเกิด กลุมเอ็นจีโอกลุมใหมๆ ที่เรียกกันวา
“เขียวจา” (bright green) ซึ่งเปนกลุมเอ็นจีโอที่เนนการปฏิบัติไดจริง สฤณีมองวา กลุมเอ็นจีโอทั้ง
สองแบบ จําเปนตอโลกใบนี้ และเอ็นจีโอทั้งสองแบบ ตางก็เอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน เพราะเอ็น
จีโอเขียวเขม ถือเปนจุดมุงหมาย มาตรฐาน หรือ หลักชัยในการไปใหถึง แมในความจริงจะทําไดไม
ถึงจุดมุงหมายนั้นก็ตาม สวนเอ็นจีโอเขียวจา ถือเปนหนวยปฏิบัติงานที่ทําเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
ที่ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกัน โดยไมใหฝายใดฝายหนึ่งเสียประโยชนมากจนเกินไป (ภาครัฐประชาสังคม หรือ ภาคเอกชน-ประชาสังคม) จึงทําใหพอเห็นชองทางในการดําเนินทุนนิยมมีหัวใจ
ไดตอไป
ความสอดคลองของทุนนิยมมีหัวใจกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระราชดํ ารั สของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่จะยกมาไว ณ ที่นี้เ พื่อเปน หลักฐาน
สนับสนุนวา เศรษฐกิจพอเพียงไมไดตอตานระบบทุนนิยมเสรี แตจริงๆแลว เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถอยูรวมกับระบบทุนนิยมเสรีได แตตองรูเทาทันและไมหลงไปกับกระแสของบริโภคนิยม
ซึ่งเปนผลที่ติดตามมาจากระบบทุนนิยมเสรี
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ถาพอมีพอกิน คือ พอมีพอกินของตัวเองนั้น ไมใชเศรษฐกิจพอเพียง เปนเศรษฐกิจ
สมัยหิน สมัยหินนั้นเปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แตวาคอยๆพัฒนาขึ้นมา
ตองมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการชวยระหวางหมูบานหรือ ระหวางจะเรียกวา อําเภอ
จั ง หวั ด ประเทศ จะต อ งมี ก ารแลกเปลี่ ย น มี ก ารไม พ อเพี ย ง จึ ง บอกว า ถ า มี
เศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็จะพอแลว จะใชได
ฉะนั้ น เศรษฐกิจ พอเพี ย งนี้ ก็มีเ ปน ขั้น ๆ แตจ ะบอกวา เศรษฐกิจ พอเพียงนี้ ให
พอเพียงเฉพาะตัวเองรอยเปอรเซ็นต นี่เปนสิ่งที่ทําไมได จะตองมีการแลกเปลี่ยน
ตองมีการชวยกัน (23 ธันวาคม 2542)
จากพระราชดํารัสที่ยกมาจะเห็นไดวา ตัวในหลวงก็ทรงยอมรับวา ในโลกยุคปจจุบันนี้ การ
พึ่งตนเองแบบเต็มรอยเปอรเซ็นต มันเปนไปไมไดแลว ในสมัยโบราณสามารถทําไดและก็ถือเปน
เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แตเศรษฐกิจพอเพียงก็มีระดับขั้นของมัน ในปจจุบัน เศรษฐกิจพอเพียง
ก็ไดพัฒนาตัวเอง จากที่พึ่งพาตนเองรอยเปอรเซ็นต มาเปนพึ่งพาคนอื่น ในลักษณะที่ ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน ไมใชการพึ่งพาในลักษณะ ผูซื้อ-ผูขาย
ซึ่งจากพระราชดํารัสดังกลาวของพระองค เห็นไดชัดวามีแนวคิดที่เชื่อมโยงกับ ทุนนิยม
สรางสรร หรือทุนนิยมมีหัวใจ กลาวคือเมื่อระบบทุนนิยมไดมีการปรับปรุงตนเองไปในทางที่
สรางสรร หรือมีหัวใจมากขึ้น เปาหมายจะไมไดมุงเนน “กําไรสูงสุด”

แตเพียงอยางเดีย ว

เหมือนกับระบบทุนนิยมเสรี (แตก็ยังตองการกําไรอยู เพื่อใหองคกรหรือปจเจกอยูรอด) แตกลับมี
เปาหมายอื่นที่ใหความสําคัญพอๆกับการมุงเนนกําไร นั่นคือ การไมเอารัดเอาเปรียบคนอื่นและการ
แสวงหาทรัพยากรในการทําธุรกิจ และการรับผิดชอบตอสังคมโดยชวยเหลือสังคม ไมทางใดก็ทาง
หนึ่ง เช น การพั ฒ นาเทคโนโลยีที่ลดการใชทรัพยากรลง หรือการใหเ งิน ชว ยเหลือมูลนิธิห รือ
หนวยงานอื่นใด ในการสนับสนุนใหคนยากจนในสังคมมีโอกาสทางการศึกษา หรือโอกาสในการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับแตละองคกรจะเลือกทางไหนในการชวยเหลือ
แนวคิด ทั้งสอง เชื่อตรงกัน วา ยิ่งใหยิ่ง ไดรับกลับคืน ตัว อยางเชน การทุมลงทุนไปใน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการลดการใชทรัพยากร อาจตองลงทุนมากในชวงแรก แตเมื่อ
งานวิจัยสําเร็จ ผลที่ไดรับก็คือ นวัตกรรมใหมๆ ที่นอกจากจะชวยโลกแลว บริษัทของตนเองก็ยัง
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สามารถลดตนทุนลงไดอีก ในแงนี้ ก็ตรงกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่เคย
ตรัสไวจนกลายเปนคําที่ทุกคนรูจักกันดี นั่นคือ “ขาดทุน คือ กําไร” กลาวคือ ยอมขาดทุนใน
ชวงแรก เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่คุมคากวาในภายหลัง (ความคุมคาในที่นี้ไมไดหมายความ
เฉพาะความคุมคาในรูปแบบตัวเงินเพียงอยางเดียว) หรือการไปชวยเหลือคนยากไรในสังคมใหลืม
ตาอาปากได เมื่อทําไดสําเร็จ บุคคลเหลานั้นก็อาจจะกลายมาเปน บุคลากรที่มีความสามารถภายใน
องค ก รเอง หรื อ กลายเป น หนึ่ ง ในลู ก ค า ที่ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต อ แบรนด เพราะแบรนด นี้ เ ป น ผู
ชวยเหลือเขา
อยางไรก็ตาม ความแตกตางของสองแนวคิดนี้ เทาที่ผูเขียนพบก็พอมีใหเห็นอยู ประการ
แรก ทุนนิยมสรางสรรหรือทุนนิยมมีหัวใจ จะเนนไปที่ระดับองคกร (ดังที่กลาวแลววา ทุนนิยม
สรางสรรเนนที่ภาคเอกชนเกือบทั้งหมด สวนทุนนิยมมีหัวใจเนนทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐและ
ภาคเอกชน) แตเศรษฐกิจพอเพียงจะกินความกวางกวา โดยเนนทุกๆสวนที่ประกอบกันขึ้นเปน
สังคม ทั้งระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว หมูบาน ไปจนถึงระดับประเทศ รวมไปถึง การรวมกลุมใน
รูปแบบอื่นๆทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อวาทุกสวนของสังคม
สามารถนําเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชได ประการที่สอง ทุนนิยมมีหัวใจหรือทุนนิยมสรางสรร
เนนไปที่การเรียกรองใหมีการปรับแนวคิดและวิธีการของตัวละครเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ แต
เศรษฐกิจพอเพียงนอกจากจะกลาวถึงการปรับแนวคิดในระบบเศรษฐกิจแลว ยังกลาวถึงการปรับตัว
หรือการใชชีวิตในชีวิตประจําวันดวย กลาวคือเศรษฐกิจพอเพียงถือเปนหลักในการดําเนินชีวิต
ไมใชเปนเพียงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเทานั้น แตเปนหลักปรัชญาที่สามารถนําไปปรับใชใหเขากัน
ไดกับทุกๆบริบท โดยยึดหลักตามที่ไดมีการสังเคราะหออกมาแลว นั่นคือ พอประมาณ มีเหตุมีผล
มีภูมิคุมกัน บนเงื่อนไข ความรูและคุณธรรม นั่นเอง

2.4 เศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตรการพัฒนา
2.4.1 เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจแบบยังชีพ
สิ่งหนึ่งที่มักเปนความเขาใจผิดอยูเสมอเมื่อกลาวถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ คน
ทั่วไปมักคิดวา เศรษฐกิจพอเพียงคือการกลับไปใชชีวิตแบบในอดีต ที่คนผลิตขาวของเครื่องใชดวย
ตัวเอง ทั้งของอุปโภคหรือของบริโภค เปนเศรษฐกิจที่ไมใชเงิน เพราะเนนการแลกเปลี่ยนของกัน
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มากกวา ซึ่งถือเปนความเขาใจผิดลําดับตนๆที่คนทั่วไปมีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจําเปน
จะตองศึกษาเพื่อใหรูวา ทั้งสองรูปแบบนี้มีความเหมือนหรือตางกันอยางไรบาง
เศรษฐกิจแบบยังชีพ (Subsistence Economy)คือ กิจกรรมที่มีการผลิต แจกจายและบริโภค
แบบงายๆ ไมซับซอน เชนผลิตโดยการลาสัตว เก็บของปาเพื่อบริโภคเอง การแจกจายอาจใชวิธีการ
แลกของตอของ (Barter system) (รัดเกลา เปรมประสิทธิ์, 2557) นอกจากนี้ เศรษฐกิจแบบยังชีพยัง
เนนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือภายในชุมชนเทานั้น ไมใชผลิตเพื่อนําไปขายตอ สิ่งของ
ตางๆ เกือบทั้งหมดคนในครอบครัวหรือในชุมชนตองผลิตเอง เชน เสื้อผา แปรงสีฟน ผงซักฟอก
จากความหมายดังกลาว จะเห็นไดวา เศรษฐกิจแบบยังชีพ ในแงหนึ่งก็ถือเปนเศรษฐกิจ
พอเพียงเหมือนกัน กลาวคือ เปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบขั้นตน เพราะในหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักแรกคือความพอประมาณ ในเศรษฐกิจแบบยังชีพ การหาอาหารหรือการทําอาหาร ก็
เปนไปเพื่อบริโภคเพียงอยางเดียว ไมไดเก็บไวเพื่อขายใหคนอื่นแตอยางใด เมื่อมองดูในหลักที่สอง
ความมีเหตุผล ก็จะเห็นไดวา ในเศรษฐกิจแบบยังชีพนั้น เงินที่เปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินคา
ยังไมไดรับความนิยม (หรือยังไมมีหากยอนไปในอดีตมากๆ) การที่ตองผลิตเอง ใชเองก็เปนสิ่งที่
เหมาะสมแลว และในบางโอกาสก็จะมีการแลกของตอของดวย เมื่อมองในหลักภูมิคุมกันก็จะพบวา
สามารถมองไดสองแงมุม กลาวคือ ในแงมุมหนึ่ง ภูมิปญญาทองถิ่น (Local wisdom) ก็มาจากการ
สั่งสมประสบการณอันยาวนานของคนในรุนกอนๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แลวตกทอดมาสูคนรุน
ปจจุบัน ในแงนี้ก็ตรงกับหลักภูมิคุมกัน แตหากมองมุมกลับกัน ดวยเทคโนโลยีและวิทยาการใน
อดีตหลักภูมิคุมกันก็ดูจะยังทําไดไมดีนัก เชน การถนอมอาหารที่ในปจจุบันสามารถทําใหอาหารอยู
ไดนานขามป แตในอดีตสามารถถนอมอาหารไดนานที่สุดก็แคประมาณ 1-2 เดือน
อีกประการหนึ่ง เมื่อพิจารณาดูใหดีแลว จะพบวา เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจเพื่อยังชีพ
ก็จะมีความแตกตางกันอยู ไดแก เศรษฐกิจพอเพียงยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม
ดังนั้นจึงไมหามความตองการทางวัตถุ แตเศรษฐกิจพอเพียงบอกวาตองรูเทาทันและไมหลงไปกับ
วัตถุเหลานั้นจนเกินไป ตองรูจักความพอประมาณ อาจใชจายฟุมเฟอยได แตก็ตองดูฐานะของตนวา
สามารถฟุมเฟอยไดมากแคไหน ซึ่งตางกับเศรษฐกิจเพื่อยังชีพที่จะไมสนใจวัตถุเลย เนนการเอาชีวิต
รอดเพียงอยางเดียว เศรษฐกิจพอเพียงตองการการพัฒนา แตการพัฒนานั้นตองไมกระทบคนอื่น
และตัวเองตองมีความมั่นคงกอนถึงควรจะพัฒนา ซึ่งจะตางกับเศรษฐกิจเพื่อยังชีพ เพราะเศรษฐกิจ
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เพื่ อ ยั ง ชี พ จะผลิ ต เพื่ อ ยั ง ชี พ เป น หลั ก จะไม ต อ ยอดอะไรเพิ่ ม เติ ม เศรษฐกิ จ พอเพี ย งจะมี ห ลั ก
ภูมิคุมกันอยู ซึ่งดวยเทคโนโลยีและวิทยาการที่กาวหนา การดําเนินตามหลักการนี้จะทําไดงายกวา
และมีประสิทธิภาพมากกวาเศรษฐกิจแบบยังชีพ ประการสุดทายคือ เงื่อนไขคุณธรรมในเศรษฐกิจ
พอเพียงจะเปนตัวกํากับพฤติกรรมของผูปฏิบัติวาเหมาะสมหรือไมอยางไร ซึ่งในสวนของเศรษฐกิจ
แบบยังชีพไมมีหลักนี้และดวยสภาพสังคมในอดีตที่ตองดิ้นรนเอาตัวรอด การขาดเงื่อนไขคุณธรรม
ก็อาจนําไปสูการใชกําลังกับผูออนแอได และเพื่อเปนหลักฐานวา การกลาวอางของผูเขียนไมใชการ
กลาวอางแบบลอยๆ จึงขอยกพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ไดกลาวถึงเรื่องนี้ไว
โดยตรง ดังนี้
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเขาตีความวาเปนเศรษฐกิจชุมชนหมายความวาใหพอเพียงใน
หมูบาน หรือในทองถิ่น ใหสามารถที่จะมีพอกิน เริ่มดวย พอมี พอกิน พอมีพอกิน
นี้ไดพูดมาหลายป ๑๐ กวาปมาแลวใหพอมีพอกิน แตวาพอมีพอกินนี้ เปนเพียง
เริ่มตนของเศรษฐกิจ เมื่อปที่แลวบอกวา ถาพอมีพอกิน คือ พอมีพอกินของตัวเอง
นั้ น ไม ใ ช เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป น เศรษฐกิ จ สมั ย หิ น สมั ย หิ น นั้ น เป น เศรษฐกิ จ
พอเพียงเหมือนกันแตวาคอย ๆ พัฒนาขึ้นมา (23 ธันวาคม 2542)
ตองดูวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ที่จะมาบอกวาใหพอเพียงเฉพาะตัวเอง 100% เปนสิ่งที่
ทําไมไดจะตองมีการแลกเปลี่ยน ตองมีการชวยกัน (23 ธันวาคม 2542)
ที่ฉันคิดคือเปน Self-Sufficiency of Economy เชน ถาเขาตองการดูทีวี ก็ควรใหเขา
มีดู ไมใชไปจํากัดเขาไมใหซื้อทีวีดู เขาตองการดูเพื่อความสนุกสนาน ในหมูบาน
ไกลๆ ที่ฉันไป เขามีทีวีดูแตใชแบตเตอรี่ เขาไมมีไฟฟา แตถา Sufficiency นั้น มี
ทีวีเขาฟุมเฟอย เปรียบเสมือนคนไมมีสตางคไปตัดสูทใส และยังใสเนคไทเวอรซา
เช อันนี้ก็เกินไป (17 มกราคม 2544)
ซึ่ งจากพระราชดํ า รั สที่ ย กมาดัง กลาวจะเห็ น ไดว า ในหลวงไดทรงตรัสไวน านแลว ว า
เศรษฐกิจแบบยังชีพ (Subsistence Economy) กับเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency of Economy)
ไมใชสิ่งเดียวกัน เพียงแตสอดคลองกันในจุดเริ่มตน เศรษฐกิจแบบยังชีพเปนเพียงแคขั้นเริ่มตนของ
เศรษฐกิจพอเพียงเทานั้น และในปจจุบันจะใหกลับไปทําแบบเศรษฐกิจแบบยังชีพอีกก็ไมสามารถ
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ทําไดแลว เพราะสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศไดเปลี่ยนไปแลว ตองมีการแลกเปลี่ยนกัน
ชวยเหลือกัน ไมสามารถอยูคนเดียวหรือพวกเดียวไดอีกตอไปแลว ดังนั้นความเขาใจที่วาเศรษฐกิจ
แบบยังชีพกับเศรษฐกิจพอเพียงเปนสิ่งเดียวกัน ใชแทนกันไดนั้น เปนความเขาใจที่ถูกเพียงสวน
เดียว ไมใชความเขาใจที่ถูกตองทั้งหมด
2.4.2 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพึ่งตนเอง
กอนที่จะกลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียงกับการพึ่งตนเองนั้น ผูเขียนคิดวาจําเปนอยางยิ่งที่เรา
จะตองทราบถึงมูลเหตุที่ทําใหเกิดแนวความคิดลักษณะนี้ขึ้นมากอน ซึ่งเมื่อพูดถึงเหตุที่ทําใหเกิด
แนวคิดในลักษณะ “พึ่งตนเอง” นั้น ก็จําเปนที่จะตองกลาวถึง ทฤษฎีการพัฒนาทฤษฎีหนึ่ง ที่แมใน
ระยะหลังๆจะถูกโจมตีเปนอยางมาก แตมันก็ไดพิสูจนตัวเองใหเห็นมาแลววาเปนทฤษฎีที่ทรง
ประสิทธิภาพเพียงใด และแมมันจะถูกโจมตีเปนอยางมากในระยะหลังๆนี้ แตการนําทฤษฎีนี้ไป
ประยุกตใชกลับไมไดลดลงแตอยางใด ในทางกลับกัน ทฤษฎีนี้กลับถูกนําไป ใชมากยิ่งขึ้นดวยซ้ํา
ไป เพี ย งแต มี ก าร“ปรั บ ”ทฤษฎี นี้ ให ร อบคอบรั ด กุ ม ยิ่ ง ขึ้ น ทฤษฎี ดั ง กล า วก็ คื อ “ทฤษฎี ภ าวะ
ทันสมัย” (Modernization Theory)
ทฤษฎีภาวะทันสมัย ปกรณ ปรียากร เห็นวา เริ่มมาจากแรงผลักดันสามทาง ไดแก ทางแรก
การฟนฟูยุโรปไดสําเร็จอยางรวดเร็วภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทางที่สอง

บทบาทและ

อิทธิพลทางความคิดของนักเศรษฐศาสตรพัฒนาการที่มีตอการสรางตัวแบบการพัฒนา ทางที่สาม
บทบาทและอิทธิพลทางความคิดของนักสังคมศาสตรในสหรัฐอเมริกา (ปกรณ ปรียากร, 2530: 27)
แตในความเห็นของผูเขียนคิดวา แนวคิดนี้มีเคาลางมาตั้งแตในชวง ปฏิวัติอุตสาหกรรมแลว เพราะ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมถือเปนมูลเหตุหลักที่ทําใหคําวา “พัฒนา” มีความหมายที่โดดเดนอยางมาก
จากการคิดประดิษฐเครื่องจักรเพื่อใชงานในดานตางๆ อยางมากมาย ซึ่งไมเคยเกิดขึ้นมากอนใน
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญทั้งในเชิงบวก คือ คนมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น การเดินทางระยะไกลลดเวลาลงอยางมาก การคาขายทําไดรวดเร็วขึ้น ผลผลิต
ตางๆมีหลากหลายขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น และในเชิงลบ คือการตกงานเปนจํานวนมากของคน
การที่ตองทิ้งถิ่นที่อยูเดิมเพื่อมาหางานทําในเมือง ทําใหความสัมพันธในครอบครัวลดลง
ทฤษฎีนี้ประสบความสําเร็จอยางสูงในประเทศสหรัฐอเมริกา (แมการปฏิวัติอุตสาหกรรม
จะเกิดขึ้นในยุโรป แตสหรัฐอเมริกาทําไดเห็นผลรวดเร็วกวา เพราะเปนประเทศเกิดใหมที่ไมมี
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ขนบหรือจารีตใดๆที่ตองรักษาหรือตองตอสูมากนัก) ทําใหสหรัฐอเมริกากาวขึ้นมาเปนประเทศชั้น
นําของโลก บวกกั บในภายหลั ง จากสิ้น สุด สงครามโลกครั้ง ที่ส อง ประเทศสหรัฐอเมริก าเป น
ประเทศใหญ ที่บอบช้ํานอยที่สุดจากสงคราม และยังถือเปนประเทศที่ชนะสงครามดวย แนวคิดใน
เรื่องความทันสมัย จึงแผขยายไดอยางเต็มที่ ซึ่งก็เริ่มจากการปรับปรุงฟนฟูยุโรปไดสําเร็จอยาง
รวดเร็ว จึงยิ่งทําใหเปนการตอกย้ําถึงความสําเร็จของทฤษฎีนี้มากยิ่งขึ้นไปอีก
แนวคิดหลักๆของทฤษฎีนี้ คือการมุงเนนการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก กลาวคือ
แนวคิดนี้เชื่อวา ประเทศใดจะไดชื่อวาเปนประเทศที่พัฒนาแลวก็ตอเมื่อประเทศนั้นเปนประเทศที่มี
ภาคอุตสาหกรรมเปนภาคหลักในการขับเคลื่อนประเทศ ภาคเกษตรกรรมเปนภาครองที่ควรมีไว
เพียงเพื่อผลิตวัตถุดิบเพื่อปอนเขาสูภาคอุตสาหกรรมเทานั้น นอกจากนี้ แนวคิดนี้ยังเชื่อวา เปาหมาย
การพัฒนาสามารถวัดไดงายๆ โดยดูจาก ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือที่รูจักกันดี
ในตอนนี้ก็คือ ตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี ยิ่งตัวเลขจีดีพีสูงมากขึ้นเทาใด นั่นยิ่ง
แสดงใหเห็นวา เศรษฐกิจของประเทศกําลังกาวหนาและพัฒนา และอีกหนึ่งแนวคิดที่สําคัญที่อยูคู
กับแนวคิดภาวะทันสมัย ทําใหแนวคิดภาวะทันสมัยประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ ก็คือ
แนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี
แนวคิดภาวะทันสมัยเชื่อวา การที่ประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศดอยพัฒนาจะพัฒนาได
อยางรวดเร็ว จําเปนตองพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีทีกาวหนาซึ่งคิดคนมาจากประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่ง
การจะขนยายเทคโนโลยีเหลานั้นจําเปนตองอาศัยการเคลื่อนยายเงินทุนไดอยางเสรี การเปดโอกาส
ใหบริษัทตางชาติไดเขามาลงทุนในประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย (ทั้งสมัครใจและบังคับ) เสมือน
เปนบุญคุณอันยิ่งใหญ เพราะบริษัทเหลานั้นจะนําเอาเงินทุนอันมหาศาลเขามาลงทุน ซึ่งจะทําให
เกิดการจางงานจํานวนมากในประเทศนั้นๆ และนอกจากการจางงานแลว เทคโนโลยีการผลิตหรือ
การจัดการขั้นสูงอันล้ําหนาของประเทศที่พัฒนาแลวก็จะถูกเคลื่อนยายมายังประเทศกําลังพัฒนา
นั้นดวย ซึ่งดวยปจจัยเหลานี้ จะทําใหประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายไดพัฒนาประเทศของตนจน
กลายเปนประเทศที่พัฒนาแลวในเวลาอันรวดเร็ว
ความสอดคลองของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพึ่งตนเอง
ภายหลังการขยายตัวของภาวะทันสมัยที่ใชเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีไปสูประเทศตางๆ
ปฏิเสธไมไดวา ทําใหหลายๆประเทศมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดจริง แตในการพัฒนานั้นก็ได
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ซอนปญหาเอาไว ทั้งปญหาเกาที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และปญหาใหมที่เกิดขึ้นจากการรับเอา
ทฤษฎีภาวะทันสมัยเขามาเปนแนวทางการพัฒนาประเทศ ปญหาดังกลาวไดแก ปญหาการวางงาน
ของคนในประเทศที่ทวีเพิ่มสูงขึ้นทั้งที่ก็เปนแรงงานที่มีทักษะ ปญหาความเหลื่อมล้ําระหวางคน
รวยกับคนจนที่ชองวางถางกวางออกไป และปญหาสิ่งแวดลอมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้น จากการมุงใชทรัพยากรกันอยางไมมีการวางแผนเพื่อทดแทน และแนนอนวา ประเทศไทย
เองก็เปนหนึ่งในประเทศที่ประสบปญหาดังกลาวดวยเชนกัน
เปนที่นาสังเกตวา นับตั้งแตประมาณป พ.ศ. 2517 แลวที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมี
พระราชดํารัสหลายครั้งเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาของประเทศที่ใหความสําคัญกับ การเกษตร
มากกว าอุ ตสาหกรรม เน นการพึ่ งตนเองมากกวาการพึ่ง พิง จากภายนอก เนนการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นในการจัดการปญหาตางๆ และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ (ในกรณีที่ภูมิ
ปญญาของทองถิ่นไมสามารถแกไขได ก็คอยรับเอาเทคโนโลยีของตางประเทศมาใชก็ยังไมสาย)
สิ่งนี้แสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถในการมองการณไกลของพระองคที่ทรงเล็งเห็นหายนะที่จะ
เกิดขึ้นกับประเทศ หากยังดันทุรังเดินตามแนวทางการพัฒนาแบบภาวะทันสมัยโดยไมพิจารณาให
รอบคอบ แตภาครัฐในขณะนั้น (แมกระทั่งจนถึงตอนนี้) ก็ไมไดรับเอามาเปนแนวทางการพัฒนา
ยังคงมุงมั่นเห็นดีเห็นงามไปกับทฤษฎีการพัฒนาแบบภาวะทันสมัยอยางสุดโตง จนในที่สุด ในป
พ.ศ. 2540 ผลพวงจากทฤษฎี ภ าวะทั น สมั ย ที่ ขับ เคลื่ อ นด ว ยระบบเศรษฐกิ จ แบบทุ น นิ ย มก็ หั น
กลั บ มาทํ า ร า ยประเทศไทยจนเกื อ บเอาตั ว ไม ร อด และในช ว งเวลาหลั ง จากนั้ น เอง ที่ แ นวคิ ด
“เศรษฐกิจพอเพียง” ถูกพูดถึงกันมากขึ้น
เป น ที่ ท ราบกั น ดี อ ยู แ ล ว ว า หลั ก การตาม “ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”

ได ถู ก

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สังเคราะหความรู จนกลายเปน “หลักสามหวงสอง
เงื่อนไข” ซึ่งประกอบดวย (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ข, 2550)
1. ความพอประมาณ ซึ่ ง หลั ก การนี้ ต รงกั บ หลั ก การพึ่ ง ตนเองมากที่ สุ ด กล า วคื อ ใน
เศรษฐกิจพอเพียง เราจะตองพึ่งตนเองใหมากที่สุดกอน เพราะการหวังพึ่งคนอื่น ไมมีหลักประกันที่
แนน อนว า เค า จะช ว ยเรา หรื อ หากเคาชว ยเราก็ไ ม ไ ดห มายความวาเคา จะชว ยเราแบบไมห วั ง
ผลตอบแทน และนอกจากการพึ่งตนเองแลว หลักนี้ยังครอบคลุมไปถึง ความพอดีในการสราง/
ผลิต/หา สิ่งที่มีไวครอบครอง คือตองไมโลภหรือฟุงเฟอ มีนอยก็ตองใชนอย หากมีนอยใชมากก็จะ
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ไมพอประมาณ ก็จะเดือดรอน ตอเมื่อมีมากจึงจะใชมากได กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อรากฐานถูก
สรางจนมั่นคงแข็งแรงแลว คอยขยับขยาย ทําเพิ่มขึ้นเพื่อใหมีมากขึ้น ก็ยังไมสาย
2. ความมีเหตุมีผล หลักนี้จะเปนตัวตรวจสอบใหกับหลักความพอประมาณ หมายความวา
ในกรณี ที่เ ราพยายามอย า งสุ ด ความสามารถแลว ไมสามารถแกปญหาที่เ กิด ขึ้น ได ก็ไ มใ ชเ รื่อง
เสีย หายที่ เราจะไปขอความช ว ยเหลือจากคนอื่น เพราะหากไมขอความชวยเหลือ เราก็อ าจไม
สามารถอยูรอดได ยกตัวอยางเชน เราปลูกขาวแลวเกิดศัตรูพืชขึ้น เราพยายามกําจัดทุกทางแลว
ศัตรูพืชเหลานั้นก็ไมหมดไป ก็เปนความจําเปนที่เราจะตองไปหาเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอําเภอขอ
คําแนะนําในการกําจัดศัตรูพืชเหลานั้น หรืออาจปรึกษาเพื่อนบานที่มีประสบการณแบบเดียวกับเรา
เพื่อขอความเห็นวาจะกําจัดศัตรูพืชเหลานั้นอยางไรดี กลาวคือ หลักความมีเหตุมีผลจะทําใหเราเปน
คนไมสุดโตงจนเกินไป เปนหลักที่ทําใหเรายอมรับวา การพึ่งตนเองเปนสิ่งที่สมควรทํา แตไมได
หมายความวาเราจะขอความชวยเหลือจากคนอื่นไมได ในกรณีที่เราไมสามารถจัดการปญหาได
ลําพังเพียงคนเดียว
3. หลักภูมิคุมกัน ภูมิคุมกันสามารถมาไดจากสองทาง คือ จากประสบการณตรงของเราเอง
กับจากประสบการณของผูอื่นที่บอกเลากันมา ซึ่งการมีภูมิคุมกันที่ดี จะทําใหเราไมกาวพลาดซ้ําๆ
จะดําเนินชีวิตดวยความรอบคอบและระมัดระวังมากขึ้น นอกจากนี้การศึกษาความผิดพลาดของ
ผูอื่นก็ถือเปนการเพิ่มภูมิคุมกันใหกับเราอีกทางหนึ่งเพราะทําใหเราไดรูวา ทําอยางไรจึงผิดพลาด
เพื่อเราจะไดไมทําในลักษณะนั้น
นอกจากในระดั บ ป จ เจกชนแล ว เศรษฐกิ จ พอเพีย งยัง ครอบคลุ ม ถึง ระดั บ องค ก รและ
ระดับประเทศด ว ย ดั งปรากฎใน “เกษตรทฤษฎีใ หม ”

ที่ พระบาทสมเด็จ พระเจา อยูหัว ได

พระราชทานไวใหเพื่อเปนตัวอยางในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลาวคือ ตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหมนั้น ตองดําเนินการเปนขั้นๆ ดังนี้
ขั้นที่ 1 (พอเพียงในระดับครอบครัว) : ใหเกษตรกรมีความพอเพียง โดยเลี้ยงตัวเอง
ได ผลิตเพื่อใหบริโภคในครัวเรือน ทั้งนี้ตองมีความสามัคคีในทองถิ่น
ขั้นที่ 2

(พอเพียงในระดับชุมชน) : ใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือ

สหกรณ รวมแรงในการผลิต การตลาด ความเปนอยู สวัสดิการ การศึกษา และศาสนา
ขั้นที่ 3 (พอเพียงในระดับประเทศ) : ติดตอรวมมือกับองคกรธุรกิจ เชน แหลงเงิน
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(ธนาคาร) และแหลงพลังงาน (บริษัทน้ํามัน) เปนตน ในการทําธุรกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทั้งนี้ทั้งฝายเกษตรกรและฝายธนาคารกับบริษัทจะไดรับประโยชน (ประทีป วีรพัฒนนิรันดร, 2541)
จากทั้งสามขั้นจะเห็นไดวา การพึ่งตนเองเปนสิ่งสําคัญ เพราะหากมองในระดับการคาระหวาง
ประเทศแลว การเนนการสงออกเพื่อดันจีดีพีใหโตขึ้นแตเพียงอยางเดียวไมเปนผลดีในระยะยาว
เพราะเสมือนเปนการฝากอนาคตไวกับประเทศอื่น ซึ่งหากประเทศอื่นมีปญหาก็จะทําใหเราเกิด
ปญหาตามไปดวย หากเรามีการผลิตที่เพียงพอ แลวเก็บไวเพื่อบริโภคภายในประเทศใหเพียงพอ
กอน เมื่อเหลือจึงนําไปขาย ความเสี่ยงในลักษณะนี้ก็จะบรรเทาลง
อยางไรก็ตาม หากพูดถึงหลักการพึ่งตนเองแลว แนวคิดที่ใกลเคียงกับเศรษฐกิจพอเพียงก็มี
อยูหลายแนวคิดดวยกัน เชน แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวคิด วัฒนธรรมชุมชน ที่เนนการมีสวน
รวมของคนในชุมชน ในการเปนทั้งผูผลิต ผูขาย และเจาของธุรกิจรวมกันโดยใชทุนและทรัพยากร
ที่หาไดในชุมชนนั้น ๆ รวมไปถึงเทคโนโลยีในการผลิตหรือการจัดการซึ่ง ไดมาจากภูมิปญญา
ดั้งเดิมของคนในทองถิ่นนั้นๆเอง (วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, 2552: 127) ซึ่งในระดับที่กาวหนามาก
ขึ้นของเศรษฐกิจชุมชน ก็คือการแลกเปลี่ยนผลผลิตของคนในชุมชนที่แตละบานก็ผลิตของตางกัน
เมื่อไดผลผลิตมาแลวก็นํามาแลกกันระหวางคนในชุมชนนั้นๆ ซึ่งก็เขาขายการลดการพึ่งพิงจาก
ภายนอกเนนการพึ่งตนเองเชนเดียวกัน
จะเห็ น ได ว า แนวคิ ด ของเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน มี ค วามคลา ยคลึ ง กั บหลั ก การทฤษฎี ใ หม อ ยู
พอสมควร นั่นคือมีการแบงเปนลําดับขั้นความกาวหนา ดังที่ไดกลาวไปแลววา เศรษฐกิจชุมชนคือ
การเนนการพึ่งตนเอง โดยใชทรัพยากรและภูมิปญญาในทองถิ่นของตนเองมาผลิตสิ่งของเพื่อใช
อุปโภคและบริโภคในครัวเรือน เมื่อเหลือจึงจําหนายหรือแลกเปลี่ยน ลําดับขั้นตอไปก็คือการ
แลกเปลี่ยนสินคาระหวางครัวเรือนซึ่งหมายความวา แตละครัวเรือนอยูในบริเวณใกลเคียงกันหรือ
หมูบานเดียวกัน และลําดับขั้นที่กาวหนามากที่สุดก็คือ การรวมกลุมภายในหมูบานหรือตําบล เพื่อ
ระดมความคิดและกําลัง ในการผลิตสินคาเพื่อใหเปนสินคาของดีประจําหมูบานหรือตําบลของตน
เมื่อผลิตสินคาไดแลว ก็เนนใชวิธีกระจายสินคาแบบสมัยอดีต นั่นคือการแลกเปลี่ยนสินคาระหวาง
หมูบานหรือตําบล ซึ่งในสมัยปจจุบัน การกระจายสินคาทําไดงายกวา และกวางขวางกวา เพราะการ
ขนส ง มี ค วามสะดวกกว า สมั ย ก อ นมาก นอกจากการแลกเปลี่ ย นระหว า งหมู บ า นแล ว ด ว ย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว รวมไปถึงการปรับตัวใหเขากับยุคสมัย เราจะ
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เห็นไดในทุกวันนี้กค็ ือ สินคาจากตําบลตางๆ ไมวาจะของอุปโภคหรือบริโภคถูกวางขายตามที่ตางๆ
เป น จํ า นวนมาก ทั้ ง ในห า งสรรพสิ น ค า และร า นค า ทั่ ว ไป ซึ่ ง ถื อ เป น สิ่ ง ที่ ดี ที่ ทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนสมควรจะสนับสนุนอยางจริงจัง และควรสนับสนุนใหมากยิ่งๆ ขึ้น เพราะถือเปนการ
สงเสริมอาชีพใหคนในชุมชนไดมีรายไดเพิ่มมากขึ้น และยังเปนการสรางชุมชนนั้นๆ ใหมีความ
เขมแข็งอยางยั่งยืนดวย
จากทฤษฎี ที่ ก ล า วมาจะเห็ น จุ ด รว มเหมือ นกั น ก็คื อ การปฏิ เ สธทฤษฎีภ าวะทัน สมั ย ว า
แทจริงแลว ไมไดสวยงามอยางที่วาดฝนไว มีปญหามากมายที่เกิดขึ้นเมื่อนําทฤษฎีนี้มาใช และทั้ง
สามทฤษฎียังมองตรงกันวา ปญหาหลักมาจาก การที่ประเทศดอยพัฒนาหรือประเทศกําลังพัฒนา
พึ่งพาประเทศที่พัฒนาแลวมากเกินไป ไมวาจะเรื่องแหลงเงินทุน หรือเทคโนโลยี ทําใหอํานาจ
ตอรองทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของประเทศดอยพัฒนาลดลง กลายเปนประเทศบริวาร
ของประเทศที่พัฒนาแลว ที่ถูกประเทศที่พัฒนาแลวมาดูดเอาทรัพยากรที่มีคาไป โดยที่ประเทศดอย
พัฒนานั้นไดเพียงแคคาจางหรือคาแรงงานถูกๆ นอกจากนี้การพัฒนาที่เลียนแบบมาทั้งหมด ได
พิสูจนใหเห็นแลววา ไมจําเปนจะตองประสบความสําเร็จเสมอไป การพัฒนาแบบภาวะทันสมัยอาจ
ประสบความสําเร็จไดในประเทศหนึ่ง แตเมื่อนําแบบอยางเดียวกันไปใชในอีกประเทศหนึ่งก็ไม
สามารถรับประกันไดวาประเทศนั้นจะประสบความสําเร็จเชนเดียวกับประเทศกอนหนา เพราะ
สภาพภูมิอากาศ ภูมิศาสตร วัฒนธรรม คานิยม เชื้อชาติ ฯลฯ ที่แตกตางกันของแตละประเทศทําให
รูปแบบการพัฒนาไมสามารถเหมือนกันได
มุมมองที่มีตอการแกปญหาอันเกิดจากทฤษีภาวะทันสมัย ก็คือ การหันกลับมามองตัวเอง
เพื่อดูวาตัวเองมีศักยภาพอะไรบาง แลวทําในสิ่งนั้น ดังนั้นจึงไมจําเปนจะตองพึ่งพาเทคโนโลยีหรือ
เงินทุนจากภายนอก หรือหากแมตองพึ่งพาก็จะพึ่งพาเฉพาะที่จําเปนเทานั้น ไมใชการพึ่งพาแบบ
ทั้งหมด ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศมีเสถียรภาพ แมจะเกิดวิกฤติจากตางประเทศแตเราก็
จะมีภูมิคุมกันในการรับมือกับวิกฤตินั้นๆได โดยไมเสียหายมากนัก มีการกระจายรายไดที่เปนธรรม
มากขึ้น ภาระหนี้สินหรือภาระผูกพันในดานอื่นๆที่มีตอประเทศที่พัฒนาแลวก็จะลดนอยลง ในแง
นี้การดําเนินนโยบายระหวางประเทศก็จะทําใหเราไมตกที่นั่งลําบาก คือสามารถวางตัวเปนกลางได
ไมฝกใฝประเทศมหาอํานาจฝายใด เพราะเราไมจําเปนที่จะตองไปพึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งมาก
นัก
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2.4.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีการพัฒนา ความจําเปนพื้นฐาน (Basic Needs
Theory)
ทฤษฎีการพัฒนา ความจําเปนพื้นฐาน (Basic Needs Theory) ไดถูกพูดถึงครั้งแรกในงาน
ประชุมสัมมนาองคกรแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization) ในป ค.ศ.
1976 ซึ่งเปนทฤษฎีการพัฒนาที่เกิดขึ้นเพื่อตอบโตทฤษฎีการพัฒนาทําใหทันสมัย (Modernization
Theory) ซึ่งมีบทบาทอยางสําคัญในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ใจความของทฤษฎีนี้
ก็คือ การเนนการใชแรงงานอยางเขมขนแทนการใชทุน โดยเทคโนโลยีที่ใชตองเปนเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกั บ ประเทศนั้ น ๆ ทั้ ง นี้ จุ ด ประสงค ก็ เ พื่ อ ตอบสนองต อ ความจํ า เป น ขั้ น พื้ น ฐานของ
ประชากรในประเทศนั้นๆ ใหมีครบถวนเสียกอน (ปกรณ ปรียากร, 2530: 43-48) ทั้งนี้ ที่องคกร
แรงงานระหว า งประเทศนํ า เสนอแนวคิ ด นี้ เพราะตลอดสิ บ ห า ป ที่ ท ฤษฎี ก ารทํ า ให ทั น สมั ย
(Modernization Theory) มีอิทธิพลตอการพัฒนาของโลก แมจะไดสรางการพัฒนาใหกับนานา
ประเทศมากมายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แตขณะเดียวกัน ก็ไดสรางปญหามากมายใหกับนานา
ประเทศดวยเชนเดียวกัน ซึ่งปญหาหลักๆที่ทฤษฎีทําใหทันสมัยสรางไว ไดแก ปญหาความเหลื่อม
ล้ําดานรายไดระหวางคนจนกับคนรวย ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาการเขาถึงทรัพยากรอยางเทา
เทียม
Garcia (1984 อางถึงใน สุรพล เศรษฐบุตร: 135) ไดเปรียบเทียบใหเห็นระหวางทฤษฎีการ
ทําใหทันสมัยกับทฤษฎีความจําเปนพื้นฐาน วามีความแตกตางกันในแตละประเด็นอยางไรบาง ดัง
แสดงในตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 2. 1 ตารางเปรียบเทียบทฤษฎีทําใหทันสมัยกับทฤษฎีความจําเปนพื้นฐาน

ความสอดคลองของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีความจําเปนพื้นฐาน
จากตารางเปรียบเทียบของ Garcia

จะเห็นไดวา ทฤษฎีความจําเปนพื้นฐานมีความ

สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูคอนขางมาก กลาวคือ ทฤษฎีความจําเปนพื้นฐาน
เนนความสุขของประชาชนทุกมิติมากกวาจะมองเรื่องรายไดเพียงอยางเดียว ซึ่งตรงกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอนใหมีความพอประมาณในการดําเนินชีวิต ไมวาจะในระดับปจเจกบุคคล
หรือในระดับประเทศ ในดานสาขาการพัฒนา ก็ชัดเจนวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุงเนนไปที่
การเกษตรมากกว าอุ ตสาหกรรม แตทั้ง นี้ทั้งสองทฤษฎีก็มีความคลายคลึงกัน ที่วา ไมใ ชจ ะตัด
อุตสาหกรรมทิ้งทั้งหมด แตใหคงไวเฉพาะที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศเทานั้น ในประเด็นเรื่อง
ตัวชี้วัดการพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีความจําเปนพื้นฐานก็เห็นตรงกันคือ ความอยูดีกินดี
ของประชาชน และการมีความสุขของประชาชน มากกวาที่จะวัดแครายไดตอหัวของประชากรเพียง
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อยางเดียว
ในประเด็นเรื่องเทคโนโลยีการพัฒนา จะเห็นไดวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎี
ความจํ า เป น พื้ น ฐานก็ ส อดคล องกัน กล าวคือ เนน การใชภูมิป ญญาทอ งถิ่น มากกวาการนําเข า
เทคโนโลยีจากตางประเทศ เพราะทั้งสองแนวคิดเชื่อมั่นวา แตละพื้นที่ แตละประเทศ มีความ
แตกต า งกั น เทคโนโลยี ที่ ใ ช ไ ด ดี ใ นประเทศหนึ่ ง อาจล ม เหลวในอี ก ประเทศหนึ่ ง การพึ่ ง พา
เทคโนโลยีภายในประเทศจึงเปนสิ่งจําเปนมากกวาการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ แตทั้งนี้
ทั้งสองแนวคิดก็ไมไดบอกวา ใหตัดเทคโนโลยีจากภายนอกทิ้งทั้งหมด เพียงแตจากประสบการณที่
ผานมา เห็นไดชัดวา การพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศมากเกินไป ทําใหประเทศผูพึ่งพาตกอยู
ในภาวะความเสี่ ย ง เพราะเมื่ อประเทศที่ เ ป น เจ า ของเทคโนโลยี เ กิ ด ไม พอใจ ก็ อ าจยกเลิ ก การ
ใหบริการ สรางความเดือดรอนใหกับประชาชนในประเทศผูพึ่งพาได ดังนั้นการพึ่งพาตางชาติควร
พึ่งพาเฉพาะที่จําเปนเทานั้น ไมใชพึ่งพาทั้งหมด
อีกประเด็นที่นาสนใจ ก็คือ วิธีการวางแผน ทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีความ
จําเปนพื้นฐานเห็นตรงกันวา การพัฒนาควรเริ่มจากขางลางไปสูขางบน กลาวคือ ใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการกําหนดนโยบายหรือคัดคานนโยบาย ที่พวกเขาไดรับ
ผลกระทบ โดยมีแนวคิดวา “คนในที่ใด ยอมรูความตองการและปญหาของที่นั้นๆไดดีที่สุด” ซึ่ง
ตางจากทฤษฎีการทําใหทันสมัย ที่เนนการพัฒนาใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน นําไปสูการกําหนด
นโยบายจากบนลงลาง ซึ่งในหลายๆครั้งประชาชนในบางพื้นที่ไมไดตองการสิ่งนั้นอยางแทจริง ซึ่ง
ตางจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีความจําเปนพื้น ฐานที่จะใหความสําคัญกับคนใน
ทองถิ่น ดังนั้นโครงการตางๆที่เกิดขึ้นจึงเกิดเพราะความตองการจริงๆของคนในทองถิ่นนั้นเอง
อยางไรก็ตาม ทฤษฎีความจําเปนพื้นฐานแมจะมีความสอดคลองหลายๆดานเมื่อเทียบกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตจุดที่แตกตางก็มีอยูเชนกัน ดังจะเห็นไดวา ทฤษฎีความจําเปนพื้นฐาน
เนน ไปที่ ระดั บมหภาค กล า วคื อเนน การทํางานของภาครัฐเปน หลัก ในการขับเคลื่อนประเทศ
ลักษณะเหมือนกับทฤษฎีความจําเปนพื้นฐานเรียกรองใหภาครัฐทําตามทฤษฎีนี้ ซึ่งจะแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมเรียกรองแตเพียงภาครัฐ
เทานั้น แตเรียกรองใหทุกภาคสวนของสังคม ไลตั้งแตระดับปจเจกบุคคลไปจนถึงระดับรัฐบาลให
หันมาใหความสําคัญกับหลักปรัชญานี้ ทั้งนี้ อาจกลาวแบบสุดโตงไดวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ไมจําเปนตองใหภาครัฐมาสนใจทําตาม เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมไดมุงเนนแตเฉพาะ
ภาครั ฐ เพี ย งอย า งเดี ย ว กล า วคื อ ถ า ภาครั ฐ ให ค วามสํ า คั ญ ก็ เ ป น เรื่ อ งที่ ดี แต ถ า ภาครั ฐ ไม ใ ห
ความสําคัญ ปจเจกบุคคลทั่วไป หรือองคกรทางธุรกิจอื่นๆ ก็สามารถปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมใชแตเปนเพียงทฤษฎีการพัฒนาเทานั้น แตยังเปน
หลักในการดําเนินชีวิตอีกดวย ดังนั้น แมภาครัฐจะไมใหความสําคัญ แตปจเจกบุคลหรือองคกร
เอกชนหรือองคกรที่เล็กลงมา ก็สามารถปฏิบัติตามได โดยไมตองรอการสนับสนุนจากภาครัฐแต
อยางใด
2.4.4 เศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในช ว งประมาณ 10 ป ที่ ผ า นมา กระแสแนวคิ ด การพั ฒ นาได เ ปลี่ ย นไปจากเดิ ม มาก
พอสมควร กลาวคือ กอนหนานี้ แนวทางการพัฒนาจะถูกพูดถึงแคเพียงรูปแบบเดียว นั่นคือ การ
พัฒนาโดยมีระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีเปนหัวใจหลัก ซึ่งขับเคลื่อนดวยความตองการของผูบริโภค
แตจากประสบการณที่ผานมาของทั้งโลก พบวา แนวทางการพัฒนาลักษณะนี้กอใหเกิดปญหา
ตามมาอยางมากมาย ทั้งปญหาใหมและปญหาเกาที่ทวีความรุนแรงและมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น
ทําใหการพัฒนาในลักษณะนี้ถูกโจมตีมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้ งจากนักวิชาการทั่วโลก รวมไปถึงพวก
NGO ทั้งหลาย การเสนอแนวทางการพัฒนาในรูปแบบใหมจึงถือกําเนิดขึ้น ซึ่งก็มีหลายแนวคิด แต
แนวคิดหนึ่งที่ยอมรับไปทั่วโลกและถูกพูดถึงมากที่สุดในชวงสิบปที่ผาน คือแนวคิด “การพัฒนา
อยางยั่งยืน” (Sustainable Development)
แนวคิด “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ถูกพูดถึงเปนครั้งแรกในป คศ. 1972 ในรายงานของ
บรุนดทแลนด (Brundtland Report) ซึ่งเปนคณะทํางานที่ศึกษาวิจัยผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของ
สหประชาชาติ ในรายงานดังกลาวไดชี้ใหเห็นวา แนวทางการพัฒนาที่ผานๆมา มุงเนนแตดาน
เศรษฐกิจเพียงอยางเดียว โดยละเลยมิติดานนิเวศวิทยา ทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง
(พระพรหมคุณาภรณ, 2537 อางถึงใน เฟองอรุณ ปรีดีดิลก, 2555: 33) ตอมาในป ค.ศ. 1987
สหประชาชาติไดเผยแพรรายงานฉบับนี้ พรอมกับใหนิยามคําวา “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ความวา
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น คื อ การพั ฒ นาที่ ตอบสนองความต อ งการของคนรุ น ปจ จุ บัน โดยการพั ฒ นา
ดั ง กล า วต อ งไม ไ ปลดความสามารถในการตอบสนองต อ ความต อ งการของคนรุ น อนาคต
(Sustainable development is a development that meet the needs of the present without
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compromising the ability of future generation to meet their own needs)
แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนที่เผยแพรโดยสหประชาชาติ มุงเนนไปที่ 3 มิติ ซึ่งถูกขยาย
ความในการประชุม World Summit ที่สหประชาชาติจัดขึ้นเมื่อป 2005 ซึ่งตองพิจารณาทั้งสามมิติ
รวมกัน และใหความสําคัญในระดับที่เทาเทียมกัน ซึ่งจะแตกตางจากแนวทางการพัฒนาแบบเดิมๆ
ที่มุงเนนไปที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว โดย 3 มิติที่วา ไดแก
มิติแรก ดานสิ่งแวดลอม ซึ่งถือเปนเรื่องเรงดวนในปจจุบัน เพราะเปนที่ทราบกันดีวาใน
ปจจุบันทุกวันนี้ ปญหาดานสิ่งแวดลอม เปนปญหาที่รุนแรงมาก สาเหตุหลักมาจากการพัฒนาในรูป
แบบเดิม ที่มุงเนนแตการพัฒนาทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว โดยไมมองถึงผลกระทบใดๆ อัน
อาจจะเกิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ นั้ น ๆ การใช ทรั พ ยากรทางธรรมชาติ จํ า นวนมากมา
ตอบสนองความตองการของคนโดยไมมีแนวคิดในการอนุรักษหรือแนวคิดในการทดแทนเลย ทํา
ใหเราจะเห็นภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบอย และรุนแรงมากขึ้นในชวงประมาณ 20 ปที่ผานมา
มิติที่สอง ดานเศรษฐกิจ ปฏิเสธไมไดวาการพัฒนาในรูปแบบเดิมที่เนนเฉพาะการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจทําใหโลกใบนี้ มีความสะดวกสบายมากขึ้นจริง แตในความสะดวกสบายก็ตองแลก
มากับผลกระทบในเชิงลบตอสิ่งแวดลอมและสังคมดวยเชนกัน ดังนั้นในการพัฒนาอยางยั่งยืนนี้
มิติดานเศรษฐกิจจะถูกเปลี่ยนบทบาท กลาวคือ ในแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนยอมรับวา การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจมีความจําเปน แตที่ผานมา การพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบเดิมเสมือนกําลังเดิน
ไปในทางที่ผิด เพราะทําใหมิติความสมดุลยดานอื่นๆถูกละเลยในการพิจารณาไปหมด และยังเปน
ตัวการในการทําใหสมดุลยดานอื่นๆเสียหายดวย ดังนั้นมิติดานเศรษฐกิจจะตองมีการปรับเปลี่ยน
บทบาทใหม โดยเนนไปที่การทําธุรกิจที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมและสังคมมากขึ้น ตัวอยางเชนการ
ลงทุน ในการลดใช พ ลั ง งานภายในองคก ารทั้ง องค ก ารภาครัฐและภาคเอกชน หรือการพัฒนา
พลังงานทดแทนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากกวาน้ํามัน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม
เปนตน
มิติที่สาม ดานสังคม การพัฒนาในรูปแบบกอนหนานี้ ที่ใชเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีเปน
ตัวนํา ทําใหปญหาทางสังคมเพิ่มมากขึ้น เชน การอพยพของคนในชนบทเขามาในเมืองเพื่อมาหา
งานทํา ทําใหความสัมพันธของครอบครัวไมแนนแฟนเหมือนในอดีต ชองวางของรายไดที่ถางกวาง
มากยิ่งขึ้นระหวางคนรวยกับคนจน ที่กลายเปนคําพูดยอดนิยมวา “รวยกระจุก จนกระจาย” ปญหา
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เหลา นี้ เป น ป ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ นไปทั่ ว โลก ดัง นั้น ในกรอบความคิด ของการพัฒนาอยางยั่งยืน จึง ไม
สามารถที่จะละเลยมิติดานสังคมได ดังนั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจในกรอบของการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบที่สังคมจะไดรับดวย เชนตอง
คํานึงถึง การกระจายรายไดอยางเปนธรรม การเขาถึงแหลงเงินทุนของคนจนตองทําไดงายขึ้น การ
เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ซึ่งตางจากการพัฒนาในรูปแบบกอน
หนา ที่สนใจแตเพียงตัวเลขการเจริญเติบโตเพียงอยางเดียว
นอกจากการประชุมในงาน World Summit แลว ภายหลังไดมีนักวิชาการมากมายออกมา
ตอยอดแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังเชน Barde (อางถึงใน ไพโรจน ภัทรนรากุล, 2551:
272) ที่จําแนกการพัฒนาอยางยั่งยืนออกเปน 2 แนวทาง ไดแก แนวทางแรก คือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนที่เนนเศรษฐกิจโลก (Global Economic Approach) คือการลดจํานวนประชากร สรางกิจกรรม
หรื อ ลดกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ ส ง ผลให เ กิ ด การขาดแคลนทรั พ ยากร ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
เทคโนโลยีใหกาวหนา เพื่อเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น แนวทางที่สอง คือ การพัฒนาอยางยั่งยืนที่เนน
สิ่งแวดลอมหรือระบบนิเวศน (Environmental or Ecological Approach) เปนแนวทางที่มุงรักษาทุน
สิ่งแวดลอมโดยประยุกตหลักการจัดการเพื่อใหหลักประกันวาทรัพยากรธรรมชาติจะถูกใชไปอยาง
เหมาะสม มีการอนุรักษฐานทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทั้งสองแนวทางนี้ Barde เห็นวาตองดําเนิน
ควบคูกัน
Pairote Pathranarakul (อางถึงใน ไพโรจน ภัทรนรากุล, 2551: 273) ไดนําแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนมาประยุกตใชในการวิเคราะหปญหาการพัฒนาและไดเสนอกรอบนโยบายการ
จัดการบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของชุมชน โดยกําหนดเปาหมายสุดทายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
คือความผาสุก ความอยูดีมีสุข หรือความเปนอยูที่ดีของประชาชนอยางตอเนื่อง (sustained human
well-being) มีองคประกอบของความยั่งยืน ประกอบดวยปจจัยที่ประสานสัมพันธเปนระบบที่
เกื้อหนุน รวม 6 องคประกอบไดแก 1) ความเปนธรรมในสังคม 2) ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ 3)
ความสมดุลของระบบนิเวศน 4) การอนุรักษฐานทรัพยากรธรรมชาติ 5) การยอมรับเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและ 6) การเสริมสรางสมรรถนะดานสถาบัน ซึ่ง Pairote เห็นวาการพัฒนาอยางยั่งยืนมี
รากฐานสําคัญจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับหลักคิดแนวพุทธ ที่ใหความสําคัญ
กับเศรษฐกิจพึ่งตนเอง ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทุนมนุษยซึ่งนําไปสูความรมเย็น
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และความสุขอยางแทจริง
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศไทย
หลักฐานที่พอจะถือเปนแหลงอางอิงที่สําคัญที่จะทําใหเราไดรับทราบวา ในอนาคตอีก 5 ป
ขางหนา ประเทศเราจะดําเนินไปในทิศทางไหน ก็คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่ง
อยูในความรับผิดชอบของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่ง ณ
ขณะนี้ (ปพ.ศ.2556) ประเทศไทยกําลังอยูในแผนฉบับที่ 11 กอนที่จะกลาวถึงสาระสําคัญของ
แผนพั ฒ นาฯที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น จํ า เป น ที่ จ ะต อ งย อ นไปมองจุ ด กํ า เนิ ด ของ
แผนพัฒนาเสียกอน
จุดกําเนิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เริ่มจากรัฐบาลในสมัยจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต ไดตัดสินใจรับเอาสหรัฐอเมริกามาเปนพี่เลี้ยงคนสําคัญใหกับประเทศไทย ซึ่งประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดแนะนําวา จําเปนที่ประเทศไทยจะตองรางแผนการพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อจะไดรูวา มี
สิ่งใดบางที่ประเทศไทยจะตองปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับแรกจึงไดถือกําเนิดขึ้นในป พ.ศ. 2504
ดวยเหตุที่รัฐบาลในขณะนั้นรับเอาประเทศสหรัฐอเมริกามาเปนพี่เลี้ยง ทําใหแนวทางการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกก็จึงเปนไปตามที่สหรัฐอเมริกาแนะนํา นั่นคือ การมุงเนนการ
สรางโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน ไฟฟา ประปา รางรถไฟ ตามแบบอยางที่ประสบความสําเร็จ
มาแล ว ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเองรวมไปถึ ง ประเทศในแถบยุ โ รป นั บ จากนั้ น เป น ต น มา
แผนพัฒนาในฉบับตอๆมา สาระสําคัญก็ไมไดตางไปจากฉบับแรกมากนัก คือเนนการสรางงานใน
เมือง เนนพัฒนาอุตสาหกรรม เนนการขยายตัวของสังคมเมืองหรือชุมชนเมือง เนนการเพิ่มขึ้นของ
ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนนเพิ่มกําลังคนใหมากขึ้น ซึ่งเห็นไดชัดวา การพัฒนาใน
ลักษณะนี้ คือการพัฒนาตามแบบอยางทฤษฎีภาวะทันสมัย โดยประเทศไทยไดดําเนินการพัฒนา
ประเทศในลักษณะนี้นับตั้งแตแผนพัฒนาฯฉบับแรก จนถึงแผนพัฒนาฯฉบับที่สี่ ซึ่งหากนับเวลา ก็
จะเทากับ 20 ปพอดี (ทักษ เฉลิมเตียรณ, 2542: 282)
จุดเปลี่ยนของแผนพัฒนาฯมาอยูในฉบับที่หา (พ.ศ. 2525-2529) ภายหลังจากใชแผนพัฒนา
ฯมา 20 ปสี่ฉบับ ทําใหปญหาเริ่มเห็นชัดมากขึ้น เชน เรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การใชจายเกิน
ตัวทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน โครงสรางเศรษฐกิจโดยรวมออนแอไมสามารถปรับตัวไดทันกับ
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สถานการณที่เปลี่ยนไป การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ และพื้นที่ภาค
กลางเปนสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความยากจน และการกระจายรายได ปญหาสังคม และ
ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการขยายตัวและทวีความรุนแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหแนวคิดที่ถูกบรรจุอยูในแผนพัฒนาฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสี่ฉบับ
กอนหนา คือหันมาสนใจความสมดุลยระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมมากขึ้น (โครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2542: 295)
และจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งก็เกิดขึ้นในแผนพัฒนาฯฉบับที่แปด เพราะเปนปที่เริ่ม
เขาสู “วิกฤติตมยํากุง” (พ.ศ.2540-2544) ทําใหความสนใจในเรื่องความสมดุลยของทั้งเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอมถูกนํามาพูดถึงอยางเขมขนอีกครั้งหนึ่ง โดยในฉบับนี้ยังเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่ง
เขาไปคือ “การพัฒนาคน” เพราะกอนหนานี้เชื่อวา การพัฒนาแตเพียงเศรษฐกิจอยางเดียวก็จะทําให
คนสุขสบายตามไปเอง แตเมื่อเวลาผานไป เหตุการณตางๆไดพิสูจนแลววา การพัฒนาคนตองมา
กอนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะเมื่อคนพัฒนาแลว เศรษฐกิจก็จะมีเสถียรภาพ ปญหาตางๆที่เกิดขึ้น
ในชวงแผนฉบับกอน ๆ ก็จะสามารถถูกแกไขได หากคนมีความสามารถเพียงพอ
การบรรจุ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เขาสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ดังที่บอกไปในยอหนาที่แลววา นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
แปด ที่ไดเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจากการเนนที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว
มาเนนการเติบโตที่สมดุลยมากขึ้นระหวาง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม และใหความสําคัญกับ
การพัฒนาคนเปนลําดับตนๆ และเพื่อความตอเนื่องของการทํางาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติจึงนําเอา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” บรรจุเขาไวในแผนพัฒนาสําหรับประเทศไทย
ในฉบับที่เกา (2545-2549) เพราะเปนแนวทางการพัฒนาประเทศที่เนนการพัฒนาที่สมดุลย ไมมุง
เฉพาะตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว แตสังคมและสิ่งแวดลอมก็ตองไดรับการ
คํานึงถึงดวย
ในแผนพัฒ นาฯฉบับที่ 10 ซึ่งใชในชวง พ.ศ. 2550-2554 “ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง”ก็
ไดรับความสําคัญเพิ่มมากขึ้น คือไดรับยกยองใหเปนแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ โดย
มุงเนนการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช ใหประเทศมีการพัฒนาที่สมดุลยมากกวาที่
เปนอยู การกระจายรายไดมีความทั่วถึง และเปนธรรม ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนจะตองถูก
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ทําใหลดลงมากกวาเดิม การมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายจะตองมีมากขึ้นและ
เห็นผลเปนรูปธรรม การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมก็เปนเรื่องที่ตองคํานึงถึง กิจการงานใดๆทั้งของ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จะตองนําเอาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเขาไปเปนหนึ่งใน
ตัวชี้วัดวัดความคุมคาของกิจการงานนั้นๆดวย (สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550:
พ-ฬ)
นอกจากการบรรจุ “เศรษฐกิจพอเพียง” ลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแลว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปพ.ศ. 2550 ยังไดระบุเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไวใน
มาตรา 83 ความวา “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 25) ทําใหเศรษฐกิจพอเพียงมีฐานะในการเปนแมแบบในการ
นําพาประเทศไทยไปสูหนทางแหงการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งนี้ จําเปนอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนจะตอง
รวมมือกันขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาดังกลาวนี้ใหประสบผลสําเร็จ

2.5 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของภาคสวนตางๆ
ในหัวขอนี้จะเปนการรวบรวมขอมูลเพื่อแสดงใหเห็นวา ในประเทศไทยมีการขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคสวนใดบาง และภาคสวนนั้นๆ มีก ารขับเคลื่อนอยางไร ทั้งนี้
ผูเขียนไดใชหนังสือ “คูมือกลางเกี่ยวกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประยุกตใชใหมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม” ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เปนหลักในการคนควาและรวบรวมขอมูล
โดยการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไดแยกออกเปน 4 ภาคสวน ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม
2.5.1 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2556 ซึ่งกําหนดใหคณะรัฐบาลวางแผนนโยบาย จัดทํางบประมาณใหเกิดผลสัมฤทธิ์และ
คุ ม ค า ตลอดจนอํ า นวยความสะดวกและตอบสนองความต อ งการของประชาชนอย า งมี
ประสิทธิภาพ
2) สรางองคความรูเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีใหแกนักบริหารใน
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ระดับตางๆของภาครัฐและเอกชน โดยสถาบันพระปกเกลา
3) กําหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรากฎอยูในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และกําหนดใหเปนนโยบายรัฐบาลอยางชัดเจน ในการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ทุกๆขั้นตอนของการบริหารราชการแผนดิน
4) ลงทุนกอสรางในโครงการขนาดใหญ เชน เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ และลงทุนใน
โครงการระยะยาวที่ครอบคลุมทุกดานไดแก การพัฒนาชุมชน การศึกษา และการสาธารณสุข
5) การบรรจุหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนที่เปนรูปธรรมมากขึ้น และเพิ่มความเขมขนยิ่งขึ้นใน
ฉบับที่ 10 และ 11 ตามลําดับ
6) ธนาคารแหงประเทศไทยไดนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปกําหนด
มาตรการอยางเขมขนในการกํากับดูแลการเงินของชาติ จึงทําใหประเทศไทยมีภูมิคุมกันตอวิกฤต
เศรษฐกิจใน พ.ศ. 2550
7) สํ า นั ก งานคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น ได กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข อง
ขาราชการ ทั้งตํารวจ ทหาร พลเรือนตลอดจนจัดการฝกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหเปนขาราชการที่ดีมีคุณธรรม(สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556: 3-49
– 3-52) ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จากรายงานฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําแผน
ที่เดินทาง (Road Map) เศรษฐกิจพอเพียง ของสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม, มูลนิธิบูรณะ
ชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ที่จัดทําขึ้นในป พ.ศ. 2551 พบวา ความแตกแยก
ภายในชุมชน ความมีวัฒนธรรมของระบบราชการที่แข็งเกินไป และการมีกลุมอิทธิพลหลายกลุม
ในแตละพื้นที่ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมไมคอยมีความคืบหนา ในสวนชุมชนที่ประสบความสําเร็จเปน
เพราะผู นํ า มี ค วามเข ม แข็ ง สามารถระดมทรั พ ยากรต า งๆ ทั้ ง ในและนอกชุ ม ชนมาขั บ เคลื่ อ น
โครงการพัฒนาไดเปนอยางดี
แตหากกลาวเฉพาะสวนที่ขับเคลื่อน สามารถระบุไดดังนี้
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทเปนศูนยกลางของกิจกรรมของชุมชน
เชน การเปดใหใชสถานที่ การสรางโครงสรางพื้นฐานรองรับ และการนําวิทยุชุมชนมาเปนสื่อกลาง
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ในการขับเคลื่อนโครงการฯ
2)

สถาบันพระปกเกลา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) กรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานในการเผยแพรความรูและขอมูล
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชาวบานตามทองถิ่นตางๆ(สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556: 3-65)
2.5.2 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเอกชน
1) มีการกําหนดมาตรฐานธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนการสังเคราะหมาจาก
การทบทวนศึกษาองคกรธุรกิจแบบยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในและตางประเทศ และการ
สั ม ภาษณ อ งค ก รธุ ร กิ จ ที่ ไ ด รั บ รางวั ล พระราชทานชนะเลิ ศ ธุ ร กิ จ แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 1
0

2) มี ก ารจั ด ตั้ ง มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ภาคอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 9999
3) มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผูบริหารระดับสูงของบริษัทตางๆในประเทศไทย
อยูเปนประจํา เพื่อรวมกันติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเอกชน
วามีปญหาอยางไร และรวมกันหาทางแกไข เพื่อใหมีความเปนเอกภาพและแพรหลายมากยิ่งขึ้น
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556: 1-2)
2.5.3 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา
1) มีการบรรจุปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในป
พ.ศ. 2544 แตเริ่มใชจริงในป พ.ศ. 2548
2) กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ธนาคารไทย
พาณิ ช ย จํ า กั ด (มหาชน) และมู ล นิ ธิ ส ยามกั ม มาจล สนั บ สนุ น ให “สถาบั น การศึ ก ษาพอเพี ย ง
แบบอยาง” ที่สมัครเขารวมโครงการจํานวน 135 แหง พัฒนาตนเองสูการเปน “ศูนยการเรียนรูตาม
1

รายละเอียดตัวชี้วัดตางๆ ดูไดใน คณะทํางานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, คูมือกลางเกี่ยวกับการ

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใชใหมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม, 2556 : 3-90 – 3-95
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา”
3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหคุณลักษณะ
“อยูอยางพอเพียง” เปนจุดเนนคุณภาพของผูเรียน มีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) เพื่อประกันคุณภาพการ
จัดการศึกษาของชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระยะยาว
4) มหาวิทยาลัยตางๆ มีการคิดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง มีการจัดการฝกอบรมเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงให แ กบุคคลทั่ว ไป และมีก ารพัฒนาตําราโดยวิเ คราะหหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง
เชื่อมโยงกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร
5) สภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร เปนองคกรหลักประสานความรวมมือ
คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 13 แหงจากทุกภูมิภาค ดําเนินการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาชีพครูเพื่อเตรียมความพรอมใหครูในอนาคต
6) กระทรวงศึกษาธิการจัดการบรรจุปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนในระดับอุดมศึกษาอยางเปน
ระบบในระยะยาว (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556 : 3-136)
2.5.4 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคประชาสังคม
1) บรรจุการใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นและ
พัฒนาเครือขายเชื่อมโยงสูระดับจังหวัดและภายนอก ลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 และตอเนื่องในฉบับที่ 11
2) กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดสงเสริมและสนับสนุนหมูบานทั่ว
ประเทศไทยใหดําเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยไดจัดทําดัชนีชี้วัดเพื่อแบงระดับความ
พอเพียงของแตละหมูบาน และประกาศใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
3) สํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัดประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยแบงเปน
หลายระดั บ ทั้ ง องค ก รภาครั ฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ที่ นํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไป
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ประยุกตใชจนประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม เพื่อเปนตัวอยางใหบุคคลทั่วไปหรือองคกรอื่นๆ
ไดศึกษาและนําไปปรับใชใหเขากับตนเอง (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556 : 4-1)

2.6 เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะวาทกรรม
นิธิ เอียวศรีวงศ (2555: 23-29) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง วา เปนวัฒนธรรม
มากกวาวิธีการ(มากกวาปรัชญาดวย) เพราะจําเปนตองมีโครงสรางทางสังคมและการเมืองเปนตัว
สนับสนุนดวย ลําพังแคแนวคิดการใชชีวิตอยางสมถะพออยูพอกิน ไมสามารถทําใหคนทั่วไปอยู
รอดได เพราะหากสังคมและการเมืองยังเปนไปในลักษณะ ฝายที่ไดก็ไดทั้งหมด ฝายที่เสียก็เสีย
ทั้งหมด คนที่ยากจนก็จะไมมีหลักประกันในชีวิต ก็ไมมีทางจะพอเพียงได
ประเทศจะเปนเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางไร ในเมื่อ คนจนสวนใหญของประเทศ ยังขาด
ที่ดินทํากิน หรือแมแตขาดที่อยูอาศัยที่ถูกสุขอนามัย (การขาดที่ดิน ก็ทําใหไปทําเกษตรทฤษฎีใหม
ไมได) และเมื่อเจ็บปวยก็ตองมีระบบการรักษาที่คนสวนใหญของประเทศสามารถเขาถึงได มิ
เชนนั้น การจี้ปลนเพื่อหาเงินคารักษาก็จะตองมีใหเห็น ซึ่งการจี้ปลนก็แสดงถึงความไมพอเพียง
อยางรุนแรง (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2555: 36-39)
การที่ รัฐ เปลี่ ย นชื่ อโครงการตา งๆใหมีคํ าวา “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” เป น สว นหนึ่งในชื่ อ
โครงการ ทําใหโครงการนั้นๆ ปลอดพนจากคําวิพากยวิจารณ และการพยายามนําเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชกับการผลิตดานอื่นนอกจากภาคการเกษตร โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ที่ชูวาการใช
เศรษฐกิจพอเพียงในการลงทุนจะเพิ่มความรอบคอบและไมสุมเสี่ยง ซึ่งนิธิมองวา โดยปกติ การทํา
ธุรกิจทั่วไปหลักการนี้ก็เปนหลักการพื้นฐานอยูแลว ไมจําเปนที่จะตองอางเศรษฐกิจพอเพียงเขามา
และในความเห็นของนิธิไดพยายามเนนถึงความสําคัญของรัฐ ในการสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
เกิดขึ้นของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ในทุกระดับ (โดยเฉพาะกลุมคนระดับลาง) แตรัฐสวนใหญ ทําแค
ยกยองเชิดชู และปลอยทุกอยางใหเปนไปตามยถากรรมเหมือนเดิม (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2555: 61-66)
แอนดรูว วอลกเกอร (2551:

58-69) นักวิชาการไทยศึกษา จากมหาวิทยาลัยแหงชาติ

ออสเตรเลีย ไดใหสัมภาษณแกกองบรรณาธิการวารสาร “ฟาเดียวกัน” ความตอนหนึ่ง วา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งคื อ การกํ า กั บ ควบคุ ม จากชนชั้ น นํ า ซึ่ ง เป น แนวคิ ด ที่ ไ ม ไ ด
สะทอนภาพความเปนชนบทที่แทจริงของสังคมไทย โดยเฉพาะเวลาพูดถึงเกษตร
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ทฤษฎีใหมมันอิงอยูกับทัศนะที่วา เกษตรกรรมมีศักยภาพที่จะเปนฐานรองรับความ
เปนอยูอยางพอเพียงของทองถิ่น ซึ่งผมไมเห็นดวยกับแนวคิดที่วาเกษตรกรรมมี
ศั ก ยภาพที่ จ ะเป น ฐานรองรั บ ความพอเพี ย งของท อ งถิ่ น ได พู ด ง า ยๆ คื อ ว า
ทรั พ ยากรทางการเกษตรมี ไ ม เ พี ย งพอสํ า หรั บ รองรั บ วิ ถี ชี วิ ต ที่ ค นในชนบท
ตองการ อาจจะมีเพียงพอสําหรับการดํารงชีวติ ขั้นพื้นฐานแบบพอยังชีพเทานั้น แต
นั่นไมใชวิถีชีวิตที่คนชนบทสนใจ พวกเขาตองการใหลูกไดรับการศึกษา ตองการ
พั ฒ นาที่ อ ยู อ าศั ย อยากดู โ ทรทั ศ น อยากมี อิ น เทอร เ น็ ต ที่ บ า น ฯลฯ เราเห็ น
เศรษฐกิจที่หลากหลายในพื้นที่ชนบท เพื่อรองรับความคาดหวังตางๆ ในวิถีชีวิต
ชาวบานในชนบทไมสามารถที่จะพึ่งพาแตเกษตรกรรมเพียงอยางเดียวได ปจจุบัน
นี้ ก ารทํ า เกษตรภายในหมู บ า นไม ส ามารถพึ่ ง ตนเองได เ ต็ ม ร อ ยอี ก แล ว แต
การเกษตรภายในหมูบานตองการพึ่งพิงจากภายนอกอยางมาก ซึ่ง มันตางจาก
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ทุกคนไดรับรูที่วา ใหลดการพึ่งพาคนอื่น ใหพึ่งพา
ตนเองมากที่สุด นอกจากนี้จากการที่ไดพูดคุยกับชาวบานทําใหไดรับรูวา แทจริง
แลวชาวบานตองการเขาถึงตลาด ตองการเขาถึงบริการที่ภาครัฐจัดให เปนความ
ตองการที่มากขึ้นเรื่อยๆดวยซ้ํา เชนตองการเขาถึงตลาดแบบทางตรง ไมผานพอคา
คนกลางเพื่อจะไดไมถูกเอารัดเอาเปรียบ เพราะพวกเคาคิดวา พวกเคายังไดรับสิทธิ์
ในการเขาถึงไดไมเต็มที่ หรือพูดงายๆคือ สิทธิ์ในการเขาถึงบริการและตลาดของ
ชาวบานยังไมเทาเทียมกับคนในเมือง (แอนดรู วอลกเกอร, 2551: 64)
นอกจากนี้แอนดรูวยังไดนําเสนออีกวา
ชาวบานที่ผมทํางานดวยไมไดโง เพราะชาวบานรูวาตองทําอยางไรจึงจะไดเงิน
สนับสนุนจากรัฐ นั่นคือการคิดโครงการโดยมีคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” อยูในชื่อ
นั้น แคนี้ภาครัฐก็จะใหความสนใจมากขึ้น ซึ่งจะเห็นวา ชาวบานก็ใชประโยชน
จากเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการทํ า ให ชี วิ ต ของเขาดี ขึ้ น ซึ่ ง โดยส ว นในใจ พวก
ชาวบานเคารพความคิดนี้เพราะเปนความคิดของในหลวง แตพวกเขาก็บอกวามัน
ไมสอดคลองกับชีวิตของเขา สิ่งที่แอนดรูวยกตัวอยางอยางแรกก็คือ การที่วันหนึ่ง
แอนดรูวนั่งทานอาหารรวมกับชาวบานครอบครัวหนึ่ง สัญญาณภาพโทรทัศนของ
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บ า นหลั ง นั้ น ย่ํ า แย ม าก เรี ย กว า ไมชั ด เอาเลย ชาวบ า นเลยบอกว า ขอโทษด ว ย
อาจารย นี่ เ ป น โทรทั ศ น ข องในหลวง แอนดรู ว จึ ง ถามว า หมายความว า ยั ง ไง
ชาวบานจึงตอบวา “ทีวีพอเพียง” ซึ่งพวกชาวบานจะใชวิธีนี้เวลามีอะไรที่ดีไม
เพียงพอก็จะบอกวา นี่ละ “พอเพียง” (แอนดรู วอลกเกอร, 2551: 63)
สามชาย ศรีสันต (2555: 185-219) ไดเสนอบทความที่ชื่อวา “ระบบความคิดเชิงคําสั่งใน
วาทกรรม “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามชายใหความเห็นวา จากการพยายามของทุกภาค
สวนในสังคมไทยในการจะทําใหเศรษฐกิจพอเพียงเปนสวนหลักหรือยุทธศาสตรสําคัญในการ
พั ฒ นาประเทศ การนํ า เสนอเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ภาพใหญ ที่ ถู ก เน น ออกมาเป น ไปในเชิ ง ภาค
การเกษตรเปนสวนใหญ เสมือนประหนึ่งวา การดํารงชีพแบบเกษตรดั้งเดิมคือวิถีชีวิตแบบพอเพียง
คือการเนนการผลิตเพื่อเก็บไวกินเองในครอบครัว เมื่อเหลือจึงคอยนําไปจําหนาย
โดยกระบวนการของการนี้ เริ่มตนเปนรูปธรรมจริงๆ ก็คือหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19
กันยายน 2549 เมื่อรัฐบาลพลเอกสุรยุทธขึ้นมาทําหนาที่ ไดมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550
โดยบรรจุไวในมาตรา 83 วา “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ทําใหเศรษฐกิจพอเพียงกลายเปนสภาพบังคับที่ทุกภาคสวนตองปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตอมาคือการ ตั้งตัวแทนภาคประชาชนเพื่อเผยแพรความพอเพียง โดยเนนไปที่บุคคลหรือ
หมูบานที่ประสบความสําเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาแลว ผูเขียนบทความนี้ตั้งขอสังเกต
วา บุคคลที่ถูกยกยองใหเปน “ปราชญชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง” หลายคนไมไดเปนเกษตรกรที่
ยากจนขนแคน แตละคนมีที่ดินทํ ากินเปนของตนเอง และเปน ผูที่เคยลมเหลวจากการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวตามแนวทางทุนนิยมมาแลว แตไมไดมีการตรวจสอบอยางจริงจังวาปจจัยอื่นๆมีผลหรือไม
เชน ใกลแหลงน้ํา ดินอุดมสมบูรณ ซึ่งก็ถือเปนปจจัยที่สําคัญที่ขาดไมไดเลยในการจะทําการเกษตร
ไมวาจะเชิงเดี่ยวหรือผสมผสานใหสําเร็จ นอกจากนี้วิธีการปรับปรุงที่ดินดังกลาวตองแลกดวยเงิน
จํานวนมากในการปรับปรุงที่ดินใหม ซึ่งเปนไปไดยากที่เกษตรกรรายอื่นๆที่มีเงินทุนไมมากนักจะ
สามารถเปลี่ยนแปลงตามบรรดา “ปราชญ”ทั้งหลายได (สามชาย ศรีสันต, 2555: 192)
นอกจากนี้ ยังไดมีการผนวกรวมการพัฒนาในแบบอื่นๆใหกลายมาเปนหนึง่ ในรูปแบบของ
การพัฒนาแบบ เศรษฐกิจพอเพียงอีกดวย ซึ่ง วัฒนธรรมชุมชนถือเปนตัวอยางที่เดนชัดในกรณีนี้ ที่
บรรดานักวิชาการที่สนับสนุนแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน เชน เสรี พงศพิศ, อภิชัย พันธเสน หรือ

47

นายแพทย ป ระเวศ วะสี ในระยะหลั ง หั น มาพู ด แต เ รื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย งทั้ ง สิ้ น ทั้ ง นี้ ไ ม ไ ด
หมายความวานักวิชาการเหลานี้ละทิ้งแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน เพียงแตคิดวามันสามารถเขากันได
เปนอยางดีกับเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งที่วัฒนธรรมชุมชนตอตานระบบตลาด เนนการพึ่งพิงตนเอง แต
เศรษฐกิจพอเพียงยอมรับระบบตลาด ตราบเทาที่ไมไปกระทบคนอื่น และเนนการพึ่งพิงตนเอง
(สามชาย ศรีสันต, 2555: 201)
อีกประเด็นหนึ่งที่บทความนี้เสนอไดอยางนาสนใจก็คือ สามชายเสนอวาเศรษฐกิจพอเพียง
สรางภาพใหบรรดาแรงงานอพยพทั้งหลายเปนพวกไมรูจักพอ และเปนพวกที่ละเลยหนาที่ของตนที่
ชนบทและเปนพวกที่สรางความเดือดรอนใหสังคมโดยรวม โดยละเลยความจริงที่วา เพราะคนพวก
นี้เพียงแคทําการเกษตรเพียงอยางเดียวไมสามารถดํารงชีพอยูไดตลอดทั้งป จําเปนที่จะตองอพยพ
เขามาอยูในเมืองเพื่อหาอาชีพอื่นทํา ใหสามารถมีเงินเลี้ยงดูตนเอง และเหลือเพียงพอ(ซึ่งบางครั้งก็
ไมเพียงพอ)ในการสงกลับไปใหทางบานที่ชนบทอีกทีหนึ่ง คนเมืองเองก็ถูกทําใหคิดวา เศรษฐกิจ
พอเพียงเปนเศรษฐกิจที่ตนสามารถอุมชูได สนับสนุนได โดยการไปศึกษาดูงาน หรือไปพักคางคืน
ตามโฮมสเตย ต า งๆ สั ม ผั ส บรรยากาศชี วิ ต ธรรมชาติ ชั่ ว ข า มคื น หลั ง จากนั้ น ก็ ซื้ อ ของที่ เ ป น
ผลิตภัณฑของหมูบาน ซึ่งทําใหการใชเงินเพื่อการพักผอนของบรรดาคนเมืองดูมีคุณค ามากขึ้น
เพราะเป น การไปสนั บสนุ น เศรษฐกิจ พอเพีย งในระดับ ชนบท ในแง นี้ค วามพอเพี ย งในระดั บ
หมูบานจึงไมไดมีความหมายแบบตรงไปตรงมา แตเปนความพอเพียงที่คนเมืองอยากเห็น ซึ่งคนใน
ชนบทก็จัดใหเพื่อจะไดดึงดูดจากการจับจายของคนเมือง (สามชาย ศรีสันต, 2555: 202)
ประเด็ น สุ ด ท า ยที่ น า สนใจสําหรั บบทความนี้ก็คื อ ผูเ ขี ย นบทความเห็น วา (ซึ่ ง ตรงกั บ
บรรดาผูวิจารณเศรษฐกิจพอเพียงทุกทาน) เศรษฐกิจพอเพียงเปดพื้นที่ใหคนมีอันจะกินหรือคนรวย
มีคําอธิบายไดมากกวาคนยากจน หรือคนขัดสน เพราะในความเปนจริง คนยากจนขัดสนไมมีทางที่
จะพอเพียงได ก็ในเมื่อยังมีขาวไมพอจะกินในแตละวัน เสื้อผายังมีใสไมครบทั้งเจ็ดวัน แลวจะให
พอเพียงไดอยางไร ทุกการกระทําก็ยอมเขาขายดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด ซึ่งก็อยูในเกณฑไมเพียงพอ
ทั้งนั้น ในบทความไดมีการยกตัวอยาง คนรวยทั้งหลายที่ใหนิยามเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีทางของ
ตนซึ่งสวนใหญ จะอางอิงจากพระราชดํารัสอันสําคัญของในหลวงที่เคยตรัสวา “...พอเพียงนี้อาจจะ
มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมใหเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ”
ซึ่งคนรวยทั้งหลายก็ไดทําตามที่พระองคตรัสจริงๆ โดยการมีบานหลังใหญโต และมีหลายหลัง มี
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รถราคาระดับหลายลานและมีหลายคัน ใชเสื้อผา รองเทา เข็มขัด ที่เปนของแบรนดเนม เพราะคน
รวยเหลานี้มีอัตภาพที่สามารถหาซื้อไดโดยไมเดือดรอน ทั้งตอตนเองและผูอื่น (สามชาย ศรีสันต,
2555: 216)
จากการที่ไดรวบรวมความเห็นตางเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไวขางตน สิ่งที่ขาพเจาสังเกต
ไดจากบทความทั้งหมดพบวา มีจุดรวมที่เหมือนกันอยูสามจุดใหญๆ นั่นคือ
1. การวิจารณไปที่ตัวบุคคล เชน ขอวิจารณที่กลาววา พระองคนําเสนอใหคนในประเทศ
รูจักพอเพียง แตตัวพระองคเองกลับมีชื่อติดอันดับหนึ่งในบรรดาราชวงศที่ร่ํารวยที่สุดในโลก
ในขณะที่รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชาชนไทยยังอยูในระดับปานกลางคอนไปทางต่ํา และบรรดา
บุคคลที่ใกลชิดพระองค รวมไปถึงบุคคลอื่นๆ ที่กลาวยกยองเศรษฐกิจพอเพียงสวนใหญมีฐานะอยู
ในระดับร่ํารวยทั้งสิ้น
2. การวิจารณถึงการนําไปประยุกตใช ดังจะเห็นไดวา ไมวาใครก็ตามก็สามารถดําเนินตาม
วิถีแบบเศรษฐกิจพอเพียงได ขึ้นอยูกับการตีความของแตละคน คนรวยมีรถสิบคันบานสิบหลัง ก็ถือ
วาพอเพียงหากมีเงินเพียงพอที่จะซื้อ แตคนจนการมีบานสักหลังก็อาจดูไมพอเพียงไดหากตองไป
กูยืมเงินมาเพื่อสรางหรือซื้อบาน ทั้งนี้ก็มาจากพระราชดํารัสของในหลวงเองที่เปดพื้นที่ไวอยาง
กวางขวางในการตีความเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งที่ในตอนแรกๆ ก็เปนที่ชัดเจนวาทรงมุงเนนดาน
เกษตรกรรมและชนบทเปนหลัก แตพระราชดํารัสระยะหลังๆกลับขยายขอบเขตการอธิบายไปใน
สวนอื่นๆมากขึ้น จนทําใหความหมายดูเลือนลางมากขึ้นไปอีก
3. การวิจารณถึงเบื้องหลังของแนวคิดนี้ วาเปนเพียงวาทกรรมรูปแบบหนึ่งที่สรางขึ้นเพื่อ
ดํารงความชอบธรรมของชนชั้นนํา ในการเปนผูนําดานความคิด และธํารงไวซึ่งสถานภาพในการ
ผลิตความดี ความถูกตอง และใครก็ตามที่ผิดแผกไปจากนี้ก็จะถูกตราหนาเปนพวกชั่วราย เปนพวก
ไมรูจักพอ ดังที่บรรดาแรงงานอพยพทั้งหลายถูกมองวาเปนพวกไมรูจักพอ ไมรูจักหนาที่ของตน
(สามชาย ศรีสันต, 2555)
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากขอถกเถียงดังกลาว สามารถตอบได ดังนี้
1. การวิจารณไปที่ตัวบุคคลนั้น เสมือนเปนความพยายามจงใจเบี่ยงเบนความสนใจของ
ผูอานในสาระสํ า คั ญออกไป ทํ า ใหเ นื้อหาของปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งไมไ ด ถูก พู ด ถึง ทั้ง นี้
สามารถตอบไดวา การที่คนที่มีฐานะร่ํารวยนั้น จะใหความสนใจและใหความสําคัญกับการพัฒนา
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ประเทศที่เนนความสมดุลย ความรอบคอบ ความพอประมาณ ก็เปนสิ่งที่สามารถทําได ไมจําเปนวา
คนที่ตองการชวยเหลือคนจนหรือคนดอยโอกาสจะตองเปนคนจนดวยกัน ดังนั้นในประเด็นเรื่อง
การโจมตีไปที่ ทรัพยสินที่ถือครองของในหลวงและผูสนับสนุน จึงเปนเรื่องที่ไมสามารถอางได
2. เปนความเขาใจผิดที่คิดวา ผูที่ดําเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอง หามรวย
หามใชเทคโนโลยี (ณัฏฐพงศ ทองภักดี, 2552 : 375 )แตแทจริงแลวเมื่อกลับไปดูพระราชดํารัสของ
ในหลวงที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเห็นไดวามีประโยคสําคัญอยู นั่นคือ “ตองไม
เบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณตามอัตภาพของตน” นั่นหมายความวา จะใชของแพง ของ
หรูหรา ก็ตองดูความสามารถในการหาเงินของตนดวยวา พอประมาณกับของที่อยากไดหรือไม การ
ไดมาของสิ่งเหลานั้นไป “เบียดเบียน” ใครหรือเปลา และควรตองมีเหตุผลรองรับดวยวา ที่เราตอง
ใชของแพง ของหรูหรา มีเหตุผลที่ดีพอรองรับหรือเปลา
และหากพูดถึงในระดับประเทศ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมไดหามการพัฒนาหรือ
หามความเจริญ แตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุงเนนความมั่นคงของฐานรากกอน คือควรทําให
ประชาชนในประเทศมีความอยูดี กินดีกอน คอยมุงพัฒนาในดานอื่นๆ
3. การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคลหรือองคการที่มีความแตกตาง
กันโดยพื้นฐานงาน ไมไดทําใหหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดูเลื่อนลอย หรือไรแกนสารแตอยาง
ใด ในทางกลับกัน ยิ่งทําใหหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะผานการ
พิสูจนใหเห็นจากบุคคลและองคการตัวอยางมากมายแลววา ไมวาจะทําอาชีพอะไร อายุเทาไหร
งานเปนแบบไหน หากยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ความมั่นคงในชีวิตก็จะ
เพิ่มมากขึ้น มีความรอบคอบเพิ่มมากขึ้น และสิ่งเหลานี้จะเปนปจจัยนําไปสูความสุขของชีวิตที่เพิ่ม
มากขึ้นดวยนั่นเอง
4. อีกสิ่งที่นาสนใจก็คือ ผูโตแยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มักยกเอา “เศรษฐกิจเพื่อยังชีพ”
มาเปรียบเทียบกับ เศรษฐกิจพอเพียง โดยบอกวา เปนสิ่งเดียวกัน แตเกี่ยวกับประเด็นนี้ ผูเขียนไดทํา
การรวบรวมขอมูลและจัดทําเปนหัวขอยอยที่ 2.4.1 ไปแลวจึงชัดเจนวา เศรษฐกิจพอเพียงกับ
เศรษฐกิจแบบยังชีพ จึงไมใชสิ่งเดียวกัน
5. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มถูกศึกษาอยางจริงจังภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540
ผานมาประมาณ 17 ป จะเห็นไดวา ชุมชนตัวอยางหรือหมูบานตัวอยาง หรือเกษตรกรตัวอยาง นัก
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ธุรกิจตัวอยาง ที่นํามาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชแลวประสบความสําเร็จ เกิดขึ้นมากมาย
เพราะเศรษฐกิจพอเพียงทําใหพวกเขาเหลานี้ มีความสุขในชีวิตเพิ่มมากขึ้น รูจักการใหการแบงปน
มากขึ้น มีเงินเก็บเพิ่มขึ้น เปนหนี้นอยลง สิ่งเหลานี้สะทอนผานการสัมภาษณของผูเขียนเองและจาก
งานวิจัยของคนอื่นๆ ดังนั้นการบอกวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือการกํากับควบคุมจากชนชั้นนํา
เพื่อคงสถานะในการผูกขาดความดี ก็ดูจะเปนการพูดเกินเลยไปสักหนอย หรือตอใหพูดใหถึงที่สุด
หากเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี จุ ด ประสงค เ ช น นั้ น จริ ง บรรดาชุ ม ชนตั ว อย า ง หมู บ า นตั ว อย า ง และ
เกษตรกรและนักธุรกิจตัวอยางทั้งหลาย ก็คงยินยอมที่จะถูกกํากับควบคุมไปแบบนี้ เพราะพวกเขา
เหลานี้พิสูจนดวยตนเองแลววา การถูกกํากับควบคุมแบบนี้ ทําใหชีวิตของพวกเขาดีขึ้นกวาแตเดิม
มาก โดยที่อิสระ และเสรีภาพของพวกเขา ไมไดลดลงแตอยางใด

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศีลวัต ศรีสวัสดิ์ (2553) ไดศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางผูที่มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุไมต่ํากวา 15 ป จํานวน
400 ราย พบวา ผูที่มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญมีความรูความเขาใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูความเขาใจปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ 0.05 ได แ ก อายุ สถานภาพสมรส ลั ก ษณะ
ครอบครั ว สถานะของการอยู อาศั ย ระยะเวลาที่ อยู อาศั ย ในกรุง เทพมหานคร ระดับการศึก ษา
พื้ น ฐานการศึ ก ษา อาชี พ ประสบการณ ทํ า งาน การได รั บ ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รายไดเฉลี่ยตอเดือน การออมเงิน และการบริจาคทรัพยเพื่อสาธารณประโยชน
สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ไดแก เพศ ถิ่นที่กําเนิด ถิ่นที่เติบโต ศาสนา ความถี่ของการไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การไดรับการอบรมความรูความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง ภาระหนี้สิน สถานภาพทางสัง คม ประสบการณเขารว มกิจ กรรมที่เ กี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง และการอาศัยในชุมชนที่นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
ภูริปญญา เกิดศรี (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยความสําเร็จในการประยุกตปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ศึ ก ษากรณี ตํ า บลนิ ค มกระเสี ย ว อํ า เภอด า นช า ง จั ง หวั ด
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สุพรรณบุรี โดยใชทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อความสมบูรณของขอมูล
ผลการวิจัย พบวา 1) ปจจัยสวนบุคคลไมมีผลไมมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการประยุกตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2) กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นวาความสําเร็จในการประยุกตปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นอยูกับภาวะผูนํา ของผูนํา ชุมชนและผูนําเกษตรกร 3) ตัวแปรที่มีผลตอ
ความสําเร็จในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ความรูความ
เข า ใจเกี่ ย วกั บ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ภาวะผู นํ า ความร ว มมื อ ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรม การ
แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันระหวางเกษตรกร การประสานงาน การสนับสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐ
เดชา กลิ่นจันทร (2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการ
รั บ รู กั บ ระดั บ การนํ า ไปปฏิ บั ติ ต ามแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของเกษตรกรในจั ง หวั ด
นครราชสีมา โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ สํารวจเกษตรกรที่อาศัยอยูในจังหวัดนครราชสีมา
จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสวนใหญไดรับรูแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก
สื่อทางโทรทัศน และระดับการรับรูอยูในระดับมาก แตระดับการนําไปปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานดานอายุ ระดับการศึกษา รายได และขนาดของครัวเรือน กับระดับ
การรับรูและระดับการนําไปปฏิบัติ โดยภาพรวมพบวาไมแตกตางกัน แตหากจําแนกขอมูลพื้นฐาน
ออกเปนดานการศึกษา พบวา ระดับการรับรูมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือดาน
เทคโนโลยีและดานจิตใจ สวนในระดับนําไปปฏิบัติ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คือดานเศรษฐกิจและดานเทคโนโลยี
กานดา เตะขันหมาก (2552) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน: ศึกษากรณีจังหวัดลพบุรี โดยใชวิธีการวิจัยเชิง
สํารวจ แหลงขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณ การสังเกตการณ และขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร โดย
ทําการเก็ บข อมู ลใน 11 หมู บ า นของ 11 อํา เภอที่ เข าร ว มโครงการขับ เคลื่อ นปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษา พบวา ประชากรมีความรู
เรื่ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในระดั บ มาก โดยตอบคํ า ถามได ถู ก ต อ งร อ ยละ 83.6 ถึ ง 98.2
ประชากรมีเจตคติตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับปานกลาง และสมาชิกในครัวเรือนมีการ
ดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม อยูในระดับคอนขางสูง
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สวนปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ มี 5
ปจจัย คือ 1) แหลงที่ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) การรับขอมูล/ขาวสาร
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) การเขารับการฝกอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4) การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการให
คําแนะนํา/ขอเสนอแนะ และ 5) การสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติดานเศรษฐกิจพอเพียงดานการให
รวมกลุมกันในชุมชน ทั้ง 5 ปจจัยมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานในระดับต่ํา
สุคนธ เหลืองอิงคะสุต (2551) ทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธของความรูความเขาใจใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขต
พื้นที่ ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยหนวยวิเคราะหคือ ตัวแทนของครัวเรือนที่
ไดจัดทําบัญชีครัวเรือนตามโครงการครอบครัวเกษตรกรไทยรวมใจทําบัญชีครัวเรือนของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน 371 ครัวเรือน โดยเลือกตัวแทนของแตละครัวเรือน
มาจํานวน 1 คน เพื่อตอบแบบสอบถาม โดยผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความ
เขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากในทุกๆ ดาน
สมพร กรุดนอย (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการรับรูการประยุกต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจัดการองคการกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตและคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงาน บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) โดยไดทําการสํารวจผาน
การทําแบบสอบถาม จากจํานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู ณ สํานักงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จํานวน 330 คน ผลการศึกษา พบวา พนักงานที่มีสถานภาพสวนบุคคลตางกัน เชน อายุ อายุงาน
ระดับการศึกษา รายได มีการรับรูการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจัดการ
องคการแตกตางกัน และพบวาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่สอดคลองตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ยังพบวา การรับรูการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจัดการองคการ มี
ความสัมพัน ธทางบวกกั บพฤติ กรรมการดําเนินชีวิต ที่สอดคลองตามแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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2.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลัก

ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุมกัน

เงื่อนไข ความรูและคุณธรรม

ความเชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนา
การตีความ
-ปรัชญา

* ทุนนิยมสรางสรร (Creative
Capitalism)
* การพี่งตนเอง (Self-Reliance)

-วาทกรรม

* การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development)
* ความจําเปนพื้นฐาน (Basic Needs )
* เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจแบบยัง

ชีพ

ผลลัพธในการดําเนินชีวิต

การประยุกตใชของ
* ปจเจกบุคคล
* ชุมชน
* องคกรภาครัฐ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ใชทั้งการวิเคราะหเอกสารชั้นตน ไดแก พระ
บรมราโชวาท พระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และวิเคราะหเอกสารชั้นรอง ไดแกบท
วิเคราะหเพิ่มเติมทั้งจากผูสนับสนุนและผูที่เห็นตาง ขอมูลดังกลาว จะถูกนํามาประกอบกันกับ การ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ ทั้งการสัมภาษณแบบเปนทางการ และไมเปนทางการ และ
การสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยมีแนวคําถามเตรียมไวลวงหนา ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนและ วิธีการ มี
ดังนี้

3.1 การเลือกผูใหขอมูลสําคัญ
เนื่องจากไมสามารถทําการสํารวจการตีความและการประยุกตใชของคนทุกคนในประเทศ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงได ทางผูวิจัยจึงใชวิธีเลือกหนวยตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน(nonprobability sampling) โดยใชวิธีการเลือกหนวยตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) หรือการ
หนวยเลือกตัวอยาง แบบใชวิจารณญาณ (judgment sampling) ซึ่งแตละบุคคลที่ทําการคัดเลือกมา
ถือเปนตัวแทนของแตละกลุมอาชีพ ที่มีประสบการณ ความรูความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางดี ถือเปนผูใหขอมูลสําคัญมาทําการสัมภาษณ ดังนี้
นักวิชาการที่มีผลงานในดานเศรษฐกิจพอเพียง 2 คน
1) ผูชวยศาสตราจารยดร. ณดา จันทรสม ปจจุบันเปนคณบดีคณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู
มากมาย และเปนหนึ่งในคณาจารยที่มีผลงานตีพิมพอยางตอเนื่องของศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2) ผูชวยศาสตราจารยดร. ธันวา จิตตสงวน ปจจุบันเปนรองอธิการบดีฝายกิจกรรม
พิเศษ และเปนอาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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วิทยาเขตบางเขน มีผลงานดานการวิจัยที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากมาย
บุคคลในภาคการเกษตรที่นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช 2

คน

3) คุณสุพจน โคมณี จ.นครสวรรค เกษตรกรผูเคยทําการเกษตรแบบใชสารเคมี
และเนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ภายหลังไดศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมทํา
ใหการทําการเกษตรเปลี่ยนไป ไดรับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของ
เศรษกิ จ พอเพี ย ง ครั้ ง ที่ 2 ประจํ า ป พ.ศ. 2552 ประเภทประชาชนทั่ ว ไป ซึ่ ง จั ด โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดํ าริ( สํานั ก งาน กปร.)
ปจจุบันไดเปดพื้นที่ของตนเองเปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ณ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค
โดยไดรับเกียรติจาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีมาเปนประธานในพิธีเปดดวย
4) คุณธนพล ศรีใส จ.สิงหบุรี จากพนักงานบริษัทในกรุงเทพมาเปนเกษตรกรและ
เคยเกือบเสียชีวิตจากสารเคมีที่ใชในการปลูกพืช ภายหลังเมื่อไดศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทํา
ใหการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป เคยไดรับรางวัลชมเชย จากการประกวดผลงานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงของ สํ านั กงาน กปร. และไดรับรางวัลตางๆมากมาย จากหนว ยงานภาครัฐตางๆ เชน
สํานักงานเกษตรฯ เกษตรและสหกรณจังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน ภายในจังหวัดสิงหบุรีและระดับเขต
ปจจุบันเปดศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ณ อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี
ผูบริหารในภาคเอกชนที่ดําเนินธุรกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 คน
5) ดร.พิพัฒน ยอดพฤติการ ไดรับรางวัลจากการประกวดผลงานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งจากสํ า นั ก งาน กปร. ในประเภทองค ก รธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดเล็ ก ป จ จุ บั น เป น
ผูอํานวยการสถาบันไทยพัฒน ซึ่งเปนสถาบันที่ใหคําปรึกษาบริษัทตางๆในการทํา CSR อยางจริงใจ
และยั่งยืน
6) ดร.วัชระมงคล เบญจธนฉัตร ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสํานักงาน กปร. ในปพ.ศ. 2555 ในประเภทธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมและไดรับรางวัลอื่นๆจากหนวยงานภาครัฐอีกมากมาย ปจจุบันเปนประธานกรรมการ
บริษัทบาธรูมดีไซนจํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับสุขภัณฑในหองน้ําทุกชนิด
ชุมชนที่นําเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชแลวประสบผลสําเร็จ 2 ชุมชน
7) ชุมชนบานมั่นคง เขตบางบอน กทม. ไดรับเงินสนับสนุนจาก องคการพัฒนา
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ชุมชนในการให เ งิน กู ยื มเพื่ อใหชุมชนมีที่ดินเปน ของชุมชนเอง และไดรับรางวัลชนะเลิศจาก
โครงการ “รอยมือ สรางเมือง” ซึ่งจัดโดย กระทวงมหาดไทยและสํานักนายกรัฐมนตรี
8) ชุมชนบานจํารุง ต.เนินฆอ อ.แกลง จ.ระยอง มีการรวมกลุมทํากิจกรรมที่
หลากหลายของคนในพื้นที่มากกวา 30 กลุมและเปดใหบุคคลและกลุมบุคคลภายนอกเขามาศึกษาดู
งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู
หนวยงานภาครัฐที่นําเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชกับองคกร 2 หนวยงาน
9)

เทศบาลตําบลปลายพระยา จ.กระบี่ ไดรับรางวัลจากการประกวดผลงาน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จัดขึ้นโดยสํานักงาน กปร. ในประเภทองคกรภาครัฐระดับทองถิ่น
10) ศูนยการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ และศูนยสาธิต
และสงเสริมงานศิลปาชีพ ภาคเหนือ อ.แมริม จ.เชียงใหม กอตั้งโดยคูสมรสคณะรัฐมนตรีในพ.ศ.
2544 โดยอาศัยพื้นที่ของกองการสัตวและเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตวทหารบกปจจุบันอยูในการ
ดูแลของกองทัพบก โดยมีแมทัพภาคที่ 3 เปนประธานคณะกรรมการบริหารงานและมอบความ
รับผิดชอบใหกรมการสัตวทหารบกเปนผูรับผิดชอบดําเนินงาน

3.2 วิธีการเก็บขอมูล
ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยอาศัยแนวคําถามที่ไดเตรียมไว โดยเนนการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ ซึ่งจะมีการถามคําถามตามบท และการถามไลไปเรื่อยๆตามแนวคําถามที่ไดตั้ง
เปนประเด็นไว ซึ่งอาจมีคําถามที่ตอเนื่องจากหัวขอคําถามเดิม เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณยิ่งขึ้น

3.3 การวิเคราะหขอมูล
3.3.1 นําขอมูลที่ไดจากเอกสาร ขอมูลสัมภาษณ และขอมูลที่บันทึกไวในแถบบันทึกเสียง
มาถอดความดวยวิธีการสรุปสาระสําคัญตามประเด็นที่กําหนดไวในขอบเขตดานเนื้อหา ซึ่งการ
วิ เ คราะห ข อ มู ล เป น กระบวนการที่ ดํ า เนิ น ไปพร อ ม ๆ กั บ การเก็ บ ข อ มู ล สั ม ภาษณ โ ดยใช ก าร
สัมภาษณแบบเจาะลึกและทําการบันทึกขอมูลอยางละเอียดในทุกแงมุม เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาทุก
ๆ ดาน โดยไมใหเกินขอบเขตของเนื้อหาที่ไดกําหนดไว
3.3.2 หลังจากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาประมวล รวบรวมเปนหมวดหมูและนํามาจัดระบบ
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ระเบียบเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางแนวคิด มาตรวจสอบความถูกตองและเก็บขอมูลเสริมใหมี
เนื้อหาสมบูรณ
3.3.3 นํ า ข อมู ลที่ ไ ด ต รวจสอบและเก็ บข อมู ลเสริ มแล ว ทั้ งหมด มาศึ ก ษาวิ เ คราะห ต าม
ขอบเขตดานเนื้อหาที่กําหนดตามวัตถุประสงค

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการรวบรวมขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึก ทําใหผูศึกษาไดผลการศึกษาที่นาสนใจ โดย
ในบทนี้ผูศึกษาจะนําเสนอผลการศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใหความหมายและการประยุกตใช
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูใหขอมูลทุกทาน เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 และ 2 โดยจะ
แบงรายละเอียดของการนําเสนอออกเปนหัวขอตางๆ ดังตอไปนี้
4.1 การใหความหมายของผูใหขอมูลสําคัญ
4.1.1 การใหความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูใหขอมูลสําคัญใน
กลุม เกษตรกร
4.1.2 การใหความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ผูใหขอมูลสําคัญใน
กลุม นักวิชาการ
4.1.3 การใหความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ผูใหขอมูลสําคัญใน
กลุม นักธุรกิจ
4.2 การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูใหขอมูลสําคัญกลุมตางๆ
4.2.1 การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูใหขอมูลสําคัญ กลุม
เกษตรกร
4.2.2 การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูใหขอมูลสําคัญ กลุมนัก
ธุรกิจ
4.2.3 การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูใหขอมูลสําคัญของกลุม
นักวิชาการ
4.2.4 การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูใหขอมูลสําคัญ กลุม
องคกรภาครัฐ
4.2.5 การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูใหขอมูลสําคัญของกลุม
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ชุมชน
4.3 ผลที่ไดรับจากการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 ปญหาและอุปสรรคในการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.1 การใหความหมายของผูใหขอมูลสําคัญ
4.1.1 การให ค วามหมายหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ ในกลุ ม
เกษตรกร
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 2 คน ซึ่งทั้งสองคนเปนเกษตรกรที่นําเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิตแลวประสบผลสําเร็จ พบวา เกี่ยวกับความหมาย
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ทั้งสองคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ธนพล
ศรีใสเกษตรกรคนแรก ใหความหมายวา
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสํ า หรั บ ผมแล ว ถ า จะให ค วามหมาย ก็ คื อ การ
พึ่งตนเองใหมากที่สุดในทุกๆสิ่ง ไมวาจะเปนเรื่องงาน เรื่องสวนตัว เราตองคิด
แกปญหาหรือดําเนินชีวิตดวยตัวเราเองกอน แตทั้งนี้ทั้งนั้น ถาดูแลวเราทําเองคน
เดียวไมได ตองขอความรวมมือ ขอความชวยเหลือจากคนอื่น ก็ไมใชเรื่องที่ผิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตอยางใด (ธนพล ศรีใส, 2557)
ในทํานองเดียวกัน สุพจน โคมณี เกษตรกรอีกคนหนึ่ง ก็ใหความหมายที่ใกลเคียงกับธนพลเชนกัน
โดยสุพจนกลาววา
สิ่งที่ในหลวงพยายามสอนก็คือสิ่งนี้แหละ คือ ชาวนาสวนใหญไปคิดวา ทํามากได
มาก แตผมทํานอย ไดนอย กําไรมาก เพราะทุกสิ่งในที่ของผม มันใชประโยชนได
มันหมุนเวียนกันหมด อยางผมปลูกขาว ไดขาวเปลือกมาสี ก็ยังเหลือรําขาว ปลาย
ขาว ไปเปนอาหารปลา อาหารไก หรือเอาไปขายก็ยังไดถาเหลือมากพอ ไกเอง
เมื่อไดกินก็ฟกออกมาเปนไข ผมก็ไดกินไข พวกขี้ไก ผมก็เอามาทําเปนปุยคอกได
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อีก ทุกอยางผมแทบไมมีคาใชจาย เพราะมันอยูในที่ของผมหมดแลว นี่แหละคือ
เศรษฐกิจพอเพียง” (สุพจน โคมณี, 2556)
จากข อ มู ล ที่ ไ ด พบว า นิ ย ามของทั้ ง สองคนมี ค วามคล า ยคลึ ง กั น โดยทั้ ง สองคนให
ความสําคัญกับการพึ่งพาตนเอง โดยลดการพึ่งพาจากภายนอกใหนอยที่สุด และดวยความที่ทั้งสอง
คนประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก ทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวา ทั้งสองคนนอกจากนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับชีวิตแลว ยังนอมนําเอาหลักเกษตรทฤษฎีใหมมาปรับใชอีก
ดวย เพราะจากการลงพื้นที่ พบวา การจัดที่ดินของทั้งสองคนมีความคลายคลึงกันมาก โดยแบง
พื้นที่ไวสําหรับสรางที่อยูอาศัยในขนาดที่ไมใหญมาก แบงพื้นที่อีกสวนหนึ่ง ไวเปนแหลงน้ํา (ใน
กรณีของคุณธนพล จะไมมีพื้นที่ตรงสวนนี้ เพราะพื้นที่ติดกันมีบอน้ําขนาดใหญถูกขุดโดยโรงงาน
ใกลเคียงเพื่อปองกันน้ําทวม ทําใหกลายเปนแหลงน้ําของเกษตรกรในละแวกนั้นไปโดยปริยาย)
แบงพื้นที่อีกสวนไวเปนที่ปลูกขาวซึ่งถือเปนอาหารหลักของครอบครัว และแบงพื้นที่อีกเล็กนอยไว
เปนที่ปลูกพืชหมุนเวียนชนิดตางๆ ทั้งไมขนาดใหญแ ละพืชสวนครัว เพื่อเปนแหลงอาหารใน
ชีวิตประจําวันและเปนแหลงรายไดอีกทางหนึ่งดวย จึงอาจกลาวไดวา ผูใหขอมูลสําคัญทั้งสองคน
ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวหลัก กํากับในกรอบความคิด สวนวิธีปฏิบัติจะใชหลักเกษตร
ทฤษฎีใหมเปนแนวทางในการดํารงชีวิต
4.1.2 การใหความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ผูใหขอมูลสําคัญในกลุม
นักวิชาการ
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทั้งสองคน ไดแก ผูชวยศาสตราจารยดร.ณดา จันทรสม
คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และผูชวยศาสตราจารยดร.
ธันวา จิตตสงวน รองอธิการบดี ฝายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา สําหรับ ผูชวย
ศาสตราจารยดร.ณดาคิดวา “หลักสามหวง สองเงื่อนไข” ถือเปนนิยามที่รอบคอบและชัดเจนที่สุด
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว เพราะผานการพิจารณา วิเคราะห มาจากผูทรงคุณวุฒิหลาย
ทาน ตั้งแตสมัยเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มไดรับการพูดถึงอยางกวางขวาง ดังนั้นจึงไมจําเปนตองนิยาม
หรือใหความหมายเพิ่มเติมอีก เพราะไมวาใครก็ตองยึดหลักนี้
ในสวนของ ผูชวยศาสตราจารยดร.ธันวา ไดแสดงความเห็นวา
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“เศรษฐกิจพอเพียง ถาคิดงายๆ ไมซับซอน ก็คือแนวคิดหรือแนวปฏิบัติ ที่ทําใหเรา
ดํารงอยูรอดไดทามกลางความเปลี่ยนแปลง คือทางสายกลางที่เปนวิถีทาง ซึ่ง
ไมใชจะใชไดเฉพาะมิติทางดานเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว แตสามารถใชไดกับทุก
มิติของชีวิต” (ธันวา จิตตสงวน, 2557)
4.1.3 การใหความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ผูใหขอมูลสําคัญในกลุม นัก
ธุรกิจ
จากการสัมภาษณดร.พิพัฒน ยอดพฤติการ ผูอํานวยการสถาบันไทยพัฒน หนึ่งในผูให
ขอมูลสําคัญในกลุมนักธุรกิจ เกี่ยวกับความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา ดร.
พิพัฒน ไมไดใหความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบตรงๆ แตไดตั้งขอสังเกตไววา
“ผมคิ ด ว า หลั ก สามห ว ง สองเงื่อ นไข มัน ต องแสดงออกมาพร อมกั น ต องไป
ดวยกัน เพราะมันเชื่อมโยงกันหมด ทั้งหาสวนนี้ไมสามารถแยกกันได หากคิด
หรือทําโดยแยกออกเปนสวนๆ เศรษฐกิจพอเพียงจะไมประสบความสําเร็จเลย
หรือไมก็จะกลายเปนหลักปรัชญาที่ไมสมบูรณ” (พิพัฒน ยอดพฤติการ, 2556)
จากบทสัมภาษณดังกลาว พอจะอนุมานไดวา ดร.พิพัฒน คิดวา เศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ หลักสาม
หวง สองเงื่อนไข ซึ่งเหมือนกับความเห็นของผูชวยศาสตราจารยดร.ณดา แตสิ่งที่เพิ่มเติมสําหรับ
ดร.พิพัฒน คือ การวิเคราะหหลักสามหวง สองเงื่อนไข ตองวิเคราะหพรอมกันทั้งหาสวน จะ
วิเคราะหแยกเปนสวนๆไมได เพราะทั้งหาสวนเชื่อมโยงถึงกัน

ในส ว นของ ดร.วั ช ระมงคล

เบญจธนฉัตร ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูม ดีไซน จํากัด นักธุรกิจ ผูประยุก ตใชเศรษฐกิจ
พอเพีย งเขา กั บธุรกิ จ สิน ค า สุขภั ณ ฑของตนจนประสบความสําเร็จ ไดใ หความหมายของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไววา
“เศรษฐกิจพอเพียง คือเศรษฐกิจที่มุงเนนทํากําไรอยางยั่งยืน หมายความวา เรายัง
ตองการกําไร ตองการอยูรอด ตองการมีกินมีใชอยางเหลือเฟอ แตความตองการ
เหลานั้น เราจะหาทางรบกวนคนอื่นใหนอยที่สุด ซึ่งคนอื่นในที่นี้ไมเฉพาะคนที่
เปนคนเทานั้น แตหมายรวมถึงสิ่งแวดลอมและสัตวโลกอื่นๆดวย และที่สําคัญ
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เมื่อเรามีเพียงพอแลว ก็ตองรูจักแบงปนใหคนอื่นๆดวย” (วัชระมงคล เบญจธน
ฉัตร, 2556)

4.2 การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูใหขอมูลสําคัญกลุมตางๆ
4.2.1 การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูใหขอมูลสําคัญ กลุม เกษตรกร
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทั้งสองคน คือ คุณสุพจน โคมณี เกษตรกรจากอําเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรคและคุณธนพล ศรีใส เกษตรกรจากอําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี
พบวา แนวทางการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของทั้งสองคนมีความคลายคลึงกัน
มาก จุดเริ่มตนในการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็มีที่มาไมตางกัน
เกษตรกรทั้งสองทาน ในอดีต ก็เหมือนเกษตรกรคนอื่นๆ ที่ ปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ในที่นี้ทั้ง
สองคนตรงกัน คือปลูกขาวเพียงอยางเดียว) การบํารุงพืชและการกําจัดศัตรูพืช ก็ใชสารเคมีเปน
หลัก การทําการเกษตรลักษณะนี้ของทั้งสองคนดําเนินมาเปนสิบป แตผลที่ไดคือ รายไดไมเพิ่มขึ้น
มีแตหนี้สินที่เพิ่ม ความเจ็บปวยของรางกายที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทําใหทั้งสองคนเริ่มรูสึกวา
วิ ถี ที่ ต นกํ า ลั ง ดํ า เนิ น อยู น า จะเป น วิ ถี ท างที่ ผิ ด ทํ า ให เ ริ่ ม หาทางเลื อ กใหม เพื่ อ ให ต นเองและ
ครอบครัวมีความเปนอยูทั้งทางรางกายและจิตใจดีกวาเดิม
คุณสุพจนเลาใหฟงวา ตอนนั้นถาไมคิดเปลี่ยน คงไดเสียชีวิตในเร็ววัน เพราะคาเลือดพบวา
มีสารเคมีอันตรายปนเปอนอยูใ นเลือด มากในระดับที่เรียกวาอันตรายตอชีวิตแลว ตอมา ไดมี
โอกาสศึกษา “โครงการแกลงดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ที่ในหลวงไดทรงพระราชทานไวเพื่อ
แกปญหาดินเปรี้ยวในภาคใต ซึ่งปญหาดินเปรี้ยวทําใหไมสามารถเพาะปลูกอะไรไดเลย คุณสุพจน
ก็มาคิดวา “ขนาดดินที่เสียมากๆ ในหลวงยังทรงแกกลับมาใหเปนดินดีได แลวพื้นที่ของเราถาทํา
ตามในหลวง ก็ตองกลับมาดีไดเหมือนกัน” (สุพจน โคมณี, 2556) จากจุดเปลี่ยนดังกลาวทําใหคุณสุ
พจนศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง ควบคูไปกับหลักเกษตรทฤษฎีใหม มีการ
อบรมที่ไหน คุณสุพจนก็จะพยายามไป เพื่อไปเก็บขอมูลใหมากที่สุด
ในสวนของคุณธนพล ก็มีจุดเปลี่ยนไมตางจากคุณสุพจน กลาวคือ หลังจากทํานาแบบเดิมๆ
ผานไปไดประมาณสิบป หนี้สินที่มีอยูไมลดลง มีแตเพิ่มขึ้น สุขภาพรางกายไปตรวจมาก็พบวา
เสี่ยงตอการเปนโรคหลายชนิด ทําใหคุณธนพลเริ่มคิดทบทวนอยางจริงจังวา วิถีชีวิตที่เปนอยูใน
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ขณะนั้นไมใชวิถีชีวิตที่ดีแนๆ แตวิถีชิวิตแบบไหนถึงจะทําใหเราดีขึ้นกวาที่เปนอยูนี้ อาศัยที่คุณธน
พลมีความสามารถในการใชอินเตอรเน็ต จึงเขาสืบคนขอมูลเพื่อหาวิถีทางที่ดีกวา และสิ่งที่ไดจาก
การสืบคนคือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักเกษตรทฤษฎีใหม

ภาพที่ 4.1 แปลงนาไรสารเคมีของคุณสุพจน โดยภายในนาเลี้ยงปลาไวดวย
ภายหลังจากที่ทั้งสองคนตัด สินใจนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งมาใชกับชีวิต
ตนเองแลว ทั้งสองคนก็เริ่มปรับปรุงที่ดินของตัวเอง ใหเขากับหลักเกษตรทฤษฎีใหม โดยมีการ
จัดสรรพื้นที่ตามการใชงาน คุณสุพจนขุดบอน้ําเพื่อเก็บไวใ ชใหเพียงพอ สวนคุณธนพลโชคดี
ตรงที่บริเวณใกลเคียงมีบอน้ําขนาดใหญ ที่บริษัทหนึ่งซึ่งอยูติดกัน ขุดเอาไวเพื่อปองกันน้ําทวมทํา
ใหคุณธนพลไมจําเปนตองขุดบอน้ําขนาดใหญ มีเพียงบอน้ําเล็ก ๆ ไวเลี้ยงปลาเล็กนอยเทานั้น มี
การปลูกพืชหลากหลายชนิดมากขึ้น โดยยังคงให “ขาว” เปนพืชหลักในการปลูกในพื้นที่สวนใหญ
แตมีการจัดสรรพื้นที่สวนอื่นๆ เพื่อปลูกพืชและผักชนิดอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงสัตว เชน ไก
ปลา อีกดวย
ซึ่งการจัดพื้นที่ดังกลาว จัดทําอยางมีหลักวิชา และมีการหมุนเวียนผลิตภัณฑภายในพื้นที่
อยางคุมคา เชน การเลี้ยงปลาและเลี้ยงไกของคุณสุพจน จะใชปลายขาวและรําที่เปนผลผลิตที่เหลือ
จากการเก็บเกี่ยวที่ไดจากนาของตัวเองมาเปนอาหาร ทําใหไมมีตนทุนคาอาหาร และยังทําใหปลา
และไก แ ข็ ง แรง โตเร็ ว อี ก ด ว ย เพราะได รั บ อาหารที่ มี คุ ณ ภาพ ปลอดสารพิ ษ และเมื่ อ ปลา
เจริญเติบโตก็สามารถจับมาเพาะพันธุเพิ่มไดอีก และยังมีการเลี้ยงปลาบางชนิดภายในนาโดยเลี้ยง
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พรอมกับการทํานา เชนปลาหมอ ปลานิล ผลพลอยไดคือ ปลาเหลานี้จะไปกินศัตรูของขาว เชน
หอยเชอรี่ การขับถายของปลาก็จะเพิ่มปุยอินทรียในนาขาวโดยอัตโนมัติ ในสวนการเลี้ยงไก คุณสุ
พจน จ ะยกพื้ น กรงให สู ง ขึ้ น เล็ ก น อ ย ด า นล า งติ ด กั บ กรงเลี้ ย งจะเป น พื ชผั ก สวนครั ว เช น พริ ก
กะเพรา โหระพา เวลาไกถายของเสีย จะมีตะแกรงรองรับ ในทุกวันจะฉีดลางทําความสะอาด ซึ่งมูล
ไกเหลานี้ จะไหลไปตามรางที่เตรียมไว ลงสูแปลงผักเหลานั้น กลายเปนการใหน้ําและปุยอินทรีย
ใหกับพืชผักสวนครัวในคราวเดียวกัน ทําใหพืชผักเหลานั้นมีความเจริญงอกงาม และแนนอนวาคุณ
สุพจนก็จะมีไขไวรับประทานทุกเชา
คุณธนพล จะมีการแบงพื้นที่สวนหนึ่ง (ประมาณ 1 ไร)ไวปลูกไผหวานสีทอง ซึ่งคุณธนพล
ไดศึกษาแลววาสภาพพื้นดินและสภาพอากาศของพื้นที่ตนมีความเหมาะสม ซึ่งหนอไมที่ไดจากไผ
หวานสรางรายไดรายวันใหคุณธนพล และตนไผที่เติบโตขึ้นมาจะมีคนมาตัดเพื่อไปทําประโยชน
อยางอื่ น ซึ่ งก็ สร า งรายได อีก ทางหนึ่งดว ย นอกจากนี้ยัง มีก ารปลูก พืชชนิ ด ตางๆมากมาย เช น
มะนาว ชะอม พริก ขา ตะไคร คะนา มะกรูด ฯลฯ และเพาะเห็ด เพื่อใหเปนอาหารประจําวันภายใน
ครอบครัว ซึ่งถือเปนจุดประสงคหลัก เมื่อผลิตภัณฑเหลานี้เหลือเกินบริโภค คุณธนพลจะแจกกอน
เปนอันดับแรก ตอจากแจกถึงจะไปนําจําหนาย
นอกจากนี้ ทั้งสองคน ยังนําองคความรูอื่นๆ มาเพิ่มเติมเพื่อใหการปรับเปลี่ยนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความยั่งยืนมากขึ้นดวย ไดแก การจัดทําบัญชีครัวเรือน ซึ่งทําใหทั้งสอง
คนทราบรายรับและรายจายภายในครอบครัววามีอะไรบาง จะเพิ่มหรือลดตรงไหนไดบาง การ
จัดทําบัญชีทําใหทั้งคุณธนพลและคุณสุพจนสามารถลดรายจายที่ไมจําเปนลงไดมาก
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ภาพที่ 4.2 การปลูกพืชผสมผสานภายในพืน้ ที่ของคุณสุพจน

ภาพที่ 4.3 ทุงนาปลอดสารเคมี หนึ่งในการจัดสรรพื้นที่ของคุณธนพล
ประเด็นที่นาสนใจอีกประเด็นคือ เกษตรกรทั้งสองคนไดยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหมอยาง
เครงครัด นั่นคือ การลดใชสารเคมีใหมากที่สุด โดยอาศัยความรูที่ไดรับจากการไปอบรมมาหลายที่
บวกกับการหาความรูดวยตนเอง ดว ยการทดลองใชสมุ นไพรที่ หาไดใ นทองถิ่ นของตนเองมา
ทดลองในพื้นที่จริงของตนเอง ทําใหเกิดเปนความรูใหมที่เขาถึงไดงายภายในทองถิ่นเพราะใชของ
ที่หาไดอยูแลวในพื้นที่ของตนเองอีกทั้งยังทําใหประหยัดเพิ่มมากขึ้นอีกดวยและสุขภาพของตนเอง
และครอบครัวก็ไมตองเสี่ยงกับโรคภัยอันเกิดจากการใชสารเคมีในการเพาะปลูกอีกตอไป
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ภาพที่ 4.4 การจัดสรรพื้นที่สวนนึงไวปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภครายวันของคุณธนพล

ภาพที่ 4.5 การปลูกชะอมเพือ่ บริโภคและจําหนายเปนรายไดรายวันของคุณธนพล
จากขอมูลขา งตน ชี้ใ หเห็นวา เกษตรกรทั้งสองคนมีความรูเ ขาใจและสามารถนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชไดอยางดีเยี่ยม กลาวคือ ทั้งสองคนมีความศรัทธาในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนพื้นฐานและมีความตั้งใจแนวแนในการเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิธีการทําเกษตร จะเห็นไดวา
ทั้งสองคนมีความใฝรูอยางสม่ําเสมอ(เงื่อนไขความรู) ซึ่งผูเขียนคิดวาเปนเงื่อนไขสําคัญในการ
ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหสําเร็จ การจัดสรรพื้นที่ของตัวเองตามหลักเกษตรทฤษฎี
ใหม (โดยดูตามความเหมาะสมกับพืน้ ที่ตนเอง ไมไดทําตามอยางทฤษฎีทุกขั้นตอน) ทําใหหลักสาม
หวงสองเงื่อนไขในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกแสดงออกมาอยางชัดเจน ไดแก การปลูกพืชหลาย
ชนิดและหมุนเวียนกันเขาหลักมีเหตุผลและเปนสรางภูมิคุมกัน เพราะทําใหปญหาเรื่องศัตรูพืชมี
นอยลง ควบคุมและจัดการศัตรูพืชไดงาย และยังเปนการกระจายความเสี่ยงจากเรื่องราคาพืชผล
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ตกต่ําอีกดวย การจัดสรรที่ดินใหเหมาะสม เชน ปลูกขาว 20 ไร ปลูกไผ 1 ไร ก็เปนไปตามหลัก
พอประมาณและเงื่อนไขความรู คือทําเทาที่ทําได ไมทําเกินตัว และทําในสิ่งที่ตนเองมั่นใจ ที่ถนัด
เพราะไดศึกษาและทดลองมาอยางดีแลว
การจัดทําบัญชีครัวเรือนก็เขาหลักมีเหตุผลและภูมิคุมกันเชนกัน เพราะทําใหรูวามีการใช
จายอะไรไปบาง จะลดตนทุนตรงไหนไดบางหรือควรเพิ่มการลงทุนตรงไหนจึงจะเหมาะสม การ
ใชสารเคมีใหนอยที่สุดหรือพยายามไมใชสารเคมีแลวใชสารชีวภาพทดแทนทั้งปุยและยาก็เปน
กิจกรรมที่เขากับหลักสามหวง สองเงื่อนไขทั้งหมด คือเขาหลักพอประมาณเพราะไมตองพึ่งราน
ภายนอก หาปุยและยาไดตามธรรมชาติภายในทองถิ่นของตนเอง เขาหลักมีเหตุผลเพราะ ชวย
ประหยั ด ค า ใช จ า ย ไม บั่ น ทอนสุ ข ภาพ มี แ ต ส ว นดี เข า หลั ก ภู มิ คุ ม กั น เพราะลดการพึ่ ง พาจาก
ภายนอก และยังทําใหสุขภาพมีความแข็งแรงขึ้นดวย เปนการเพิ่มภูมิคุมกันของรางกายไปในตัว เขา
เงื่อนไขความรูคือ การจะทําปุยและยาฆาแมลงตามธรรมชาติไดนั้นตองมีความรูในสารอินทรียที่อยู
ตามธรรมชาติพอสมควร และตองอาศัยการทดลองดวยตนเองจึงจะสามารถรูไดวา ในทองถิ่น
ตนเอง สมุ น ไพรชนิ ด ไหนจึ ง จะเหมาะสม และเข า เงื่ อ นไขคุ ณ ธรรมเพราะการลดใช ส ารเคมี
นอกจากสุขภาพตนเองจะดีขึ้นแลว สารตกคางในพืชผักทั้งหลายรวมไปถึงสัตวเลี้ยงก็จะมีความ
ปลอดภัยหากถูกนําไปบริโภคไมวาจะบริโภคเองหรือแจกจายหรือจําหนายใหคนอื่น ทําใหคนอื่นมี
สุขภาพที่ดี ไดบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย หากภายในพื้นที่มีการถายน้ําลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
น้ําธรรมชาติก็จะมีความสะอาดเพราะมาจากน้ําที่ปราศจากสารเคมีปนเปอน อีกประการก็คือชวยทํา
ใหสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนภายในพื้นที่ของตนกลับมาอุดมสมบูรณดังเดิม ดังเชนที่คุณธนพล
เลาวา พื้นที่ของตน หิ่งหอยเริ่มกลับมาและในชวงเดือนตุลาคมของทุกป จะมีเห็ดโคนเกิดขึ้น
อยางไรก็ตาม ทั้งสองคนใหขอมูลที่นาสนใจวา การทําเกษตรลักษณะนี้ หากเปนผูที่เริ่มมา
จากเกษตรแบบใชสารเคมีมากอน ผลผลิตที่ไดในหนึ่งถึงสามปแรก จะลดลงเกินกวาครึ่งเมื่อเทียบ
กับผลผลิตของปที่แลวที่ยังใชสารเคมีเต็มรูปแบบอยู ซึ่งถือเปนแบบทดสอบทางจิตใจของตัว
เกษตรกรเองวาจะสามารถยอมรับไดหรือไม ซึ่งทั้งสองคนไดใหความเห็นตรงกันวา
ดวยความที่ศึกษามากอนหนานี้ก็ทําใหเรารูอยูแลววา ผลผลิตมันจะตองลดลงเยอะ
ก็ทําใจไวตั้งแตตอนนั้นแลว วาเราจะไมทอ เพราะเรามั่นใจวาทางเดินที่เราเปลี่ยน
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มาเปนทางเดินที่ถูกตองแลว ดีแลว เพียงแตชวงเริ่มตนมันก็ตองลําบากหนอย แตก็
มีหลายคนนะ ที่เคารับตรงนี้ไมได ทําไมไหว ก็เลยลมเลิกไป (ธนพล ศรีใส, 2557)
ซึ่งแนวทางการประยุกตใชสามารถแสดงไดตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูใ หขอมูลสําคัญ กลุม
เกษตรกร
ผูประยุกตใช
กอนประยุกตใช
คุณสุพจน โค 1. ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
มณี

คุณธนพล ศรี
ใส

หลังประยุกตใช
1. ปลูกพืชหลากชนิด
และมีการเลี้ยงสัตวโดย
ใชพืชภายในพื้นที่เปน
อาหาร
2. ไมมีการจัดแบงพื้นที่ตาม 2. จัดแบงพืน้ ที่ตามความ
การใชงาน
เหมาะสม

ตามหลักและเงื่อนไข
ภูมิคุมกันและเงื่อนไข
ความรู

3. ใชสารเคมีเปนหลักใน
การทําการเกษตรในทุก
ขั้นตอน
4. พึ่งพาภายนอกเชน ซื้อปุย
ยาฆาแมลงจากราน และขาย
ผลผลิตใหพอคาคนกลาง

3. ใชสมุนไพรและปุย
อินทรียเปนหลัก

ภูมิคุมกัน เงื่อนไข
ความรูและคุณธรรม

4. ทําปุยและยาฆาแมลง
เอง จากวัตถุดบิ ภายใน
พื้นที่ของตนเอง และ
จําหนายผลผลิตเอง
เหมือนกับคุณสุพจนทุก
ประการ แตเพิม่ เติมคือ
จัดทําบัญชีครัวเรือน

พอประมาณ ภูมิคุมกัน
และเงื่อนไขความรู
และคุณธรรม

เหมือนกับคุณสุพจนทุก
ประการ แตมีเพิ่มเติมคือ
การใชจายสิ่งของฟุมเฟอย

พอประมาณ มีเหตุผล

มีเหตุผล ภูมิคมุ กัน
และเงื่อนไขความรู

4.2.2 การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูใหขอมูลสําคัญ กลุม นักธุรกิจ
ผูใหขอมูลสําคัญทั้งสองทานคือ ดร.พิพัฒน ยอดพฤติการและ ดร.วัชระมงคล เบญจะธน
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ฉัตร ไดนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใหเขากับองคกรธุรกิจของตนเอง โดยจาก
การสัมภาษณพบวา ทั้งสองคนกอนที่จะมามีความมั่นคงและยั่งยืนในธุรกิจของตัวเอง ก็ไดประสบ
ปญหาภาวะขาดทุน โดยดร.พิพัฒนถึงขั้นตองปดกิจการถึงสองครั้ง สวนดร.วัชระมงคลก็ขาดทุน
อยางหนักในชวงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปพ.ศ. 2540 โดยทั้งสองคนใหเ หตุผลตรงกันวา ในชวงที่
ประสบความยากลําบากในการดําเนินธุรกิจของตัวเองเปนเพราะ ในชวงเวลานั้น ทั้งสองคนยังเปน
คนรุนใหมที่มีจิตใจมุงมั่น ตองการหาเงินใหไดเยอะๆ ซึ่งก็เหมือนคนรุนใหมทั่วไป ที่จะสนใจการ
หาเงินมากกวาอื่นใดทั้งหมด ดวยความคิดดังกลาว ทําใหละเลยในประเด็นอื่น ๆ ที่สําคัญเชนกันไป
ดร.พิพัฒนเมื่อจบการศึกษาใหมๆ(คณะวิศวกรรมศาสตร) ก็ไดเขาทํางานเปนพนักงาน
บริษัท ไดเงินเดือนในระดับนาพอใจ แตดวยความเปนคนมุงมั่น มีความฝนอยากมีกิจการเปนของ
ตัวเอง ประกอบกับไดรูจักระบบอินเตอรเน็ต (ในชวงเวลานั้น อินเตอรเน็ตยังไมแพรหลายมากนัก
ในสั ง คมไทย) ด็ อกเตอร พิ พั ฒ น จึ ง คิ ด ว า นี่ คื อ สิ่ ง ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ประเทศและทั้ ง โลก จึ ง
ตัดสินใจลาออกจากงานประจํา ไปศึกษาตอปริญญาโทดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุงหมายนํา
ความรู ที่ ไ ด จ ากปริ ญ ญาโทมาใช ใ นบริ ษั ท ของตนเอง และมาร ว มลงทุ น กั บ เพื่ อ นเป ด บริ ษั ท
ใหบริการที่เกี่ยวของกับอินเตอรเน็ต แตดวยความที่อินเตอรเน็ตยังใหมมากสําหรับสังคมไทยใน
ตอนนั้น ทําใหธุรกิจของดร.พิพัฒนไมประสบความสําเร็จ ตองปดตัวลงไปถึงสองบริษัท เมื่อมาใน
สวนของ บริษัทชื่อไทย.คอม (ที่ไดรับรางวัลการกระกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่หนึ่ง สาขาองคกรธุรกิจขนาดกลาง ของสํานักงานกปร.) อาศัยความรูและความผิดพลาดที่ผาน
มา กลั่นกรองมาเปนบริษัทที่ดําเนินตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสําเร็จใน
ระดับหนึ่ง แตดวยพื้นฐานของธุรกิจที่ตองอาศัยบริษัทของตางประเทศ ซึ่งมีนโยบายที่ไมเอื้อใหชื่อ
โดเมนเปนภาษาทองถิ่น จึงทําใหเกิดความลําบาก จึงตัดสินใจปดบริษัทนี้อีกครั้ง ปจจุบัน ด็อกเตอร
พิ พั ฒ น ทํ า ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การให คํ า ปรึ ก ษาแก อ งค ก รทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนในการทํ า CSR
(Corporate Social Responsibility) ในนาม สถาบันไทยพัฒน (Thaipat Institute)
สํา หรับดร.พิพั ฒ น การทําความเขาใจและการนําไปประยุก ตใ ชของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น ไมสามารถวิเคราะหแยกหนวยออกเปนหลักสามหวง สองเงื่อนไขได กลาวคือสําหรับ
ดร.พิพัฒนแลว หลักสามหวงสองเงื่อนไขจะตองถูกวิเคราะหไปพรอมกัน เพราะการแสดงออกของ
หลักสามหวง สองเงื่อนไขจะเกี่ยวพันถึงกันหมด เชนการตั้งบริษัทของดร.พิพัฒนที่คิดเพียงวามี
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เงินทุนเพียงพอ คือแมจะเขาหลักพอประมาณก็จริง คือ มีเงินทุนเพียงพอและทําในสิ่งที่ตนถนัด แต
ไมไดคิดตอวา จะมีอุปสรรคอะไรรออยูหรือไม จะมีวิธีรับมืออยางไร มีใครอยูในตลาดบาง และ
คูแขงทําอะไรไปบาง ซึ่งก็คือการขาดหลักความมีเหตุผล และหลักภูมิคุมกัน รวมถึงเงื่อนไขความรู
ทําใหตองปดบริษัท
อีกประเด็นที่นาสนใจก็คือ ดร.พิพัฒนเลาวา เมื่อเปดบริษัทชื่อไทย.คอม งานลักษณะนี้จะ
แบงเปนสามสวน คือ สวนวิจัย สวนใหคําปรึกษา และสวนพัฒนาระบบงานซอฟแวร ซึ่งสวน
พัฒนาระบบงานซอฟแวรเปนสวนที่มีปญหา เพราะเปนงานที่ตองทําตอเนื่องภายในบริษัท แตงาน
ขางนอกที่จะมารองรับตรงนี้จะมีเปนชวงๆ ซึ่งไมสมดุลยกัน ทําใหมีรายจายมากกวารายรับ ดร.
พิพัฒนจึงตัดสินใจยุบทิ้งสวนนี้ไป ซึ่งตรงจุดนี้เห็นไดชัดวาดร.พิพัฒนไดยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในหลักพอประมาณและหลักความมีเหตุผล คือทําเฉพาะที่ตัวเองถนัด ยอมตัดสวนที่เปน
ปญหาออก (แม ใ จอาจอยากทํ า ต อก็ต าม) สว นไหนที่ไ มถนั ด ก็ตอ งปด ตัว เพื่อไมใ หเ กิ ด ปญหา
เพิ่มเติมในภายหลัง เมื่อเหลือสวนวิจัยและสวนใหคําปรึกษา จึงกลายมาเปนสถาบันไทยพัฒนในทุก
วันนี้
นอกจากปจจัยดังกลาว อีกปจจัยหนึ่งก็คือ องคกรตางประเทศที่กุมอํานาจในเรื่องการใช
โดเมนเนมไมตองการใหโดเมนเนมใชตัวอักษรเปนภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ ทําใหการทํางาน
ของบริษัทชื่อไทย.คอมเปนไปอยางยากลําบาก การจะจดทะเบียนโดเมนเนมเปนภาษาไทยแตละ
ครั้งเปนเรื่องที่ยุงยาก ซับซอน จึงเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหดร.พิพัฒนตัดสินใจยุบเลิกบริษัทนี้ และหัน
มาใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ CSR แทน ในกรณีนี้เห็นไดชัดวา ดร.พิพัฒนไดใชหลักการมีภูมิคุมกันของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินธุรกิจ กลาวคือ การทําธุรกิจที่ตองพึ่งพาคนอื่นโดยเฉพาะใน
กระบวนการทํางานหลักถือเปนความเสี่ยงอยางมหาศาลของบริษัทหรือขององคกรนั้นๆ เสมือน
เปนการยืมจมูกคนอื่นหายใจ ซึ่งเสี่ยงตอความมั่นคงและความยั่งยืนของบริษัทเปนอยางมาก และ
หากเราไมสามารถตอรองหรือแขงขันสูได ก็เปนเรื่องที่สมควรที่จะมองหาทางใหมในการดําเนิน
ธุรกิจตอไป
ในสวนของการบริหารงานบุคคลภายในองคกร พนักงานของสถาบันไทยพัฒนในปจจุบัน
ทั้งหมดก็คือพนักงานของบริษัทชื่อไทย.คอมเดิม พนักงานประจําก็มีประมาณ 6 คน ดร.พิพัฒนเลา
วา
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บริษัทเราไมใหญ เนนอยูเปนครอบครัว ผมคิดวาพวกเขาเปนนอง เปนญาติ ทํา
อะไรก็ทําดวยกัน กินขาว ทํางาน ออกสถานที่ก็ไปดวยกัน เงินเดือนและสวัสดิการ
ผมก็ใหมากกวาที่อื่นพอสมควร เพื่อใหพวกเขาเลี้ยงชีพได ไมเดือดรอน ถาเขาไม
เดือดรอนเรื่องการใชจาย แรงกายและแรงใจก็จะมาทุมที่งานมากขึ้น (7 มีนาคม
2556)
จะเห็นไดวา เงื่อนไขคุณธรรมเกิดขึ้นอยางชัดเจน เพราะดร.พิพัฒนไมคิดเอาเปรียบลูกจาง
กลับกัน กลับปฏิบัติตอเคาเหมือนญาติพี่นองทําใหอัตราการสมัครเขา-ลาออกของสถาบันไทยพัฒน
มีนอยมาก ทําใหงานมีความตอเนื่อง มีความเขาใจในการทํางานเปนทีมอยางดี
นอกจากนี้ดร.พิพัฒนยังไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา
เวลารับงาน ผมก็ไมไดจะดูแคคาจางอยางเดียวนะ แตดูสมรรถนะของบริษัทผม
ดวย วาทําไหวไหม ถาปริมาณงานใหญเกิน ตอใหเงินดี ผมก็ไมรับ เพราะมีความ
เสี่ยงที่บริษัทผมจะแย และยังทําใหลูกนองผมตองมาแบกรับอีก อาจไมไดกลับ
บาน สุขภาพรางกายและจิตใจก็อาจทรุดโทรม ซึ่งผมคิดวาไมคุมกับเงินที่เราจะได
แมมันจะดูเยอะมากในตอนรับงานก็ตาม (7 มีนาคม 2556)
ตรงจุ ด นี้ ก็ เ ห็ น ได ชั ด ว า ดร.พิ พั ฒ น ไ ด นํ า เอาปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช ทั้ ง หมด
กลาวคือ การไมรับงานที่ใหญเกินตัวก็ตรงกับหลักพอประมาณคือทําเทาที่เราพอทําได ไมทําเกินตัว
การพิจารณาอยางรอบคอบระหวางสมรรถนะของบริษัทกับขนาดงานก็ตรงกับหลักความมีเหตุผล
การพิจารณาอยางรอบคอบวาหากรับงานเกินตัวอาจมีความเสี่ยงที่จะทําใหตองใชทรัพยากรของ
บริษัทมากจนอาจทําใหบริษัทย่ําแยก็ตรงกับหลักภูมิคุมกัน และการกลัววาพนักงานจะทํางานหนัก
เกินไปหากรับงานที่ใหญเกินตัว ก็เขาเงื่อนไขคุณธรรมคือไมไดคิดถึงเฉพาะตัวเงินที่ไดรับเทานั้น
แตพิจารณาเรื่องสุขภาพของพนักงานรวมดวย
สําหรับดร.วัชระมงคล เริ่มตนการทํางานดวยการเปนเซลลขายของใหกับบริษัทแหงหนึ่ง
แตดวยความรักในการออกแบบ ทําใหตัดสินใจลาออกมาเปดกิจการเปนของตัวเอง คือรับสรางตู
อาบน้ําตามขนาดหองน้ํา ดวยมองเห็นวาเปนผลิตภัณฑที่ใหอิสระแกตนในการออกแบบไดไมจํากัด
ซึ่งเริ่มในปพ.ศ. 2538 กิจการเปนไปดวยดี โดยดร.วัชระมงคลเลือกใชสุขภัณฑ เชน ฝกบัว อาง
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อาบน้ํา ที่นําเขาจากตางประเทศทั้งหมด
แตจุดเปลี่ยนของธุรกิจคือวิกฤติเศรษฐกิจในปพ.ศ. 2540 ที่ภาคอสังหาริมทรัพยลมละลาย
ทําใหไมมีคนสรางบานเพิ่ม การสั่งทําหองน้ําก็จึงลดนอยลงไปดวย ทําใหธุรกิจของดร.วัชระมงคล
ขาดสภาพคลองอยางหนัก มีหนี้เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว ความนาเชื่อถือลดลงตางประเทศจึงไมใหสั่ง
สินคา
ในชวงเวลานั้น ดร.วัชระมงคลไดมีโอกาสฟงพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตรัสในวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ทําใหมีกําลังใจและคิดเปลี่ยนแปลง
วิธีการดําเนินธุรกิจ ดวยการศึกษาเพิ่มเติมจากแหลงตางๆ วาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีหลักการ
อยางไร มีขั้นตอนอยางไร ซึ่งผูที่ไขความกระจางใหดร.วัชระมงคลก็คือ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ภายหลั ง จากที่ ไ ด ศึ ก ษาปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาพอสมควร ดร.วั ช ระมงคลก็ เ ริ่ ม
เปลี่ยนแปลงวิธีการทําธุรกิจ โดยไดลงทุนตั้งแผนกพัฒนาและวิจัยขึ้นภายในบริษัทของตัวเอง และ
อาศัย โรงงานในประเทศในการผลิ ต สิ น ค า เพราะเล็ งเห็ น ว า ที่ ผา นมา บริ ษั ทพึ่ ง พาสิ น ค า จาก
ภายนอก (ตางประเทศ) มากเกินไป เวลามีปญหาก็เลยไมมีภูมิคุมกันรองรับและไมสามารถควบคุม
อะไรไดเลย จากการเปลี่ยนแนวคิด มาพึ่งพาตนเองมากขึ้น ทําใหสามารถคิดนวัตกรรมใหมๆได
มากขึ้นเพราะมีอิสระทางความคิดมากยิ่งขึ้น สินคาก็มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ลูกคาก็สนใจ
และชอบใจมากขึ้น
นอกจากนี้ ดร.วัชระมงคล ยังไดตั้งเกณฑไววา หากคิดจะลงทุนเพิ่ม อัตราสวนระหวางทุน
กับหนี้ตองไมเกิน 1 : 1 ซึ่งแสดงถึงความพอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะไมทํา
อะไรเกินตัว เกินพื้นฐานที่ตนเองทําได และเขาหลักภูมิคุมกันอีกหลักนึง คือเพื่อไมใหเกิดหนี้มาก
จนไมสามารถจัดการได และในสวนคุณภาพสินคายังมีการรับประกันสินคาแตละชิ้นดวยระยะเวลา
ที่ น านกว า สิ น ค า ชนิ ด เดี ย วกั น เมื่ อ เที ย บกั บ ยี่ ห อ อื่ น เพื่ อ แสดงถึ ง ความมั่ น ใจในคุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑของตน ซึ่งถือไดวาเขาหลักคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกดวย
ในส ว นของการบริ ห ารคน ดร.วั ช ระมงคลจะให พ นั ก งานมี อิ ส ระในการทํ า งานมาก
พอสมควร รายไดและสวัสดิการก็จะสูงกวาที่อื่น มีการใหทุนเรียนปริญญาแกพนักงาน มีบริการ
อาหารกลางวันฟรี โดยวัตถุดิบไดจากการปลูกขาวและปลูกผักแบบปลอดสารพิษจากพื้นที่วางหลัง
โรงงาน โดยดร.วัชระมงคลจะคิดวาพนักงานเหลานี้เปนเสมือนญาติพี่นอง จึงใหความรักความเอา
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ใจใส ผลคื อ อั ต ราการลาออกมี นอยมาก พนั ก งานทุ ก คนทํา งานกั น อยางมีค วามสุข และทุ มเท
แรงกายแรงใจลงไปในงานมากยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑตางๆของบริษัทบาธรูม ดีไซน จึงเปยมไปดวย
นวัตกรรมที่สรางสรร และทันสมัย ตอบโจทยความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี
ดร.วัชระมงคลยังมีกฎใหพนักงานทุกคนไปบําเพ็ญประโยชนสาธารณะไดหนึ่งวันตอ
สัปดาห โดยไมถือเปนวันลา เพื่อเปนการคืนกําไรสูสังคมและตองการใหพนักงานทุกคนมีความ
เอื้อเฟอตอคนอื่น ไมเฉพาะในบริษัท เชนการไปเปนอาสาสมัครพี่เลี้ยงเด็กที่บานเด็กออนจังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งจะเห็นไดวาการบริหารงานบุคคลของดร.วัชระมงคล ยึดหลักคุณธรรมในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนหัวใจสําคัญ โดยการคิดวาพนักงานเหลานี้คือญาติ คือพี่นองที่ตองดูแลเอาใจ
ใส ตองใหพนักงานมีความสบายกายและสบายใจในการทํางาน ไมเอาเปรียบพนักงาน ผลตอบ
กลับที่ไดก็คือความตั้งใจในการทํางานของพนักงาน และนวัตกรรมอันทันสมัยที่สะทอนออกมา
ผานผลิตภัณฑของบริษัท
จากการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักธุรกิจทั้งสองทาน จะเห็นไดวา มีความ
คลายคลึงกันมาก เชน หลักความพอประมาณที่ทั้งสองคนจะทําเฉพาะในสิ่งที่ถนัดหรือสิ่งที่สนใจ
เทานั้น หรือหลักความมีเหตุผลที่ทั้งสองคนใชการพิจารณาอยางรอบคอบในการขยายงานก็ขยาย
เฉพาะเทาที่จําเปนเพื่อไมใหเปนหนี้มากจนเกินไป ซึ่งตรงกับหลักภูมิคุมกันและความพอประมาณ
ดวย การบริหารพนักงานก็เขาเงื่อนไขคุณธรรมเหมือนกัน คือใหความรักความเอาใจใสตอพนักงาน
และใหสวัสดิการที่มากกวาบริษัทอื่นๆ
อยางไรก็ตาม มีจุดที่นาสนใจอยูประการหนึ่งเมื่อนําเอาการกระทําของทั้งคูมาเทียบกัน คือ
ประเด็น ดร.วัชระมงคลเลือกที่จะสรางแผนกใหม (แผนกพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ) เพื่อลดความ
เสี่ยง พึ่งตนเองมากขึ้น ขณะที่ดร.พิพัฒนยุบแผนกพัฒนาระบบงานซอฟแวรที่ขาดทุนทิ้ง ซึ่งทั้งสอง
คนก็มีเหตุผลรองรับการกระทํานี้เปนอยางดี ผูเขียนคิดวาการกระทําของทั้งสองคนนี้สะทอนให
เห็นถึงลักษณะสําคัญประการหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางดี คือปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนเพียงหลักการกวางๆที่ไวกํากับหรือชี้นําเทานั้น ไมใชแนวทางสําเร็จรูป เปนหนาที่ของ
ผูรับไปปฏิบัติตองนํา ไปปรับใชให เขากับตนเองหรือองคกรของตน โดยมีเงื่อนไขความรูและ
คุณธรรมเปนสําคัญ การตั้งแผนกใหมสําหรับองคกรหนึ่งถือเปนการลงทุนระยะยาวที่คุมคาเขาหลัก
พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุมกันและเงื่อนไขความรู เหมือนดังเชนการตั้งแผนกใหมของดร.วัชระ
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มงคล และเชนเดียวกัน การยุบแผนกหนึ่ง ของอีก องคก รหนึ่งก็สามารถเขาหลัก พอประมาณ มี
เหตุผล ภูมิคุมกันและเงื่อนไขความรูไดเชนกัน หากผานการพิจารณาอยางรอบคอบแลว เหมือน
ดังเชนการยุบแผนกที่ขาดทุนของดร.พิพัฒน ซึ่งแนวทางการประยุกตใชของทั้งสองคนสามารถ
แสดงดังตาราง ดังนี้
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูใ หขอมูลสําคัญ กลุม นัก
ธุรกิจ
ผูประยุกตใช
ด็อกเตอรพิพฒ
ั น
ยอดพฤติการณ

กอนประยุกตใช
1. เปดบริษัทแบบครบ
วงจร
2. รับงานยากๆที่ให
คาตอบแทนสูงๆ

ด็อกเตอรวัชระมงคล 1. นําเขาผลิตภัณฑ
เบญจธนะฉัตร
จากตางประเทศ
ทั้งหมด
2. สัดสวนทุนตอหนี้
ไมกําหนด
3. ดําเนิน
ความสัมพันธแบบ
เจานาย – ลูกนอง
4.2.3

หลังประยุกตใช
1. ยุบแผนกทีท่ ําให
บริษัทขาดทุน
2. รับงานที่บริษัททํา
ไหว ไมกระทบกับ
ลูกนองและเงินทุน
1. ตั้งแผนกวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑเอง
และใชโรงงาน
ภายในประเทศผลิต

ตามหลักและเงื่อนไข
พอประมาณ มีเหตุผล
มีภูมิคุมกัน
พอประมาณ มีเหตุผล
และเงื่อนไขคุณธรรม

2. กําหนดที่ 1 : 1

มีเหตุผล มีภูมคิ ุมกัน

3. คิดวาลูกนองทุกคน
คือครอบครัว ตอง
ชวยเหลือ

พอประมาณ มี
ภูมิคุมกัน
และเงื่อนไขความรู

เงื่อนไขคุณธรรม

การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูใหขอมูลสําคัญของกลุม

นักวิชาการ
จากการสัมภาษณผูชวยศาสตราจารยด็อกเตอรณดา พบวา ผูชวยศาสตราจารยด็อกเตอรณ
ดาไดนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใหเขากับหนาที่และบทบาทที่ตนดํารงอยูให
เหมาะสมตามหนาที่นั้นๆ โดยผูชวยศาสตราจารยด็อกเตอรณดา มีหนาที่หลายอยาง เชน หนาที่ใน
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การเป น อาจารย ส อนหนั ง สื อ หน า ที่ ใ นการเป น คณบดี คณะพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ของสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หนาที่ในความเปนแม หรือแมแตหนาที่ในการเปนนักลงทุน ซึ่งผูชวย
ศาสตราจารยด็อกเตอรณดาก็ไดนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใหเขากับแตละ
หนาที่ โดยเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวกํากับพฤติกรรมและการตัดสินใจ โดยได
ยกตัวอยางใหฟงวา
เวลาอาจารย ไ ดรับเชิ ญใหไ ปบรรยายที่ไ หนก็ต าม คุณ รูไ หม อาจารยเริ่มยัง ไง
อาจารยจะเริ่มจากคําถามที่ใกลๆตัวคนฟงเสมอ เชน ในหนึ่งอาทิตยพวกคุณออก
กําลังกายกันบอยแคไหน กินน้ําอัดลมบอยแคไหน กินอาหารขยะมากนอยแคไหน
คําถามพวกนี้เปนคําถามใกลตัว ฟงดูเหมือนไมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงใชไหม
แตอาจารยบอกไดเลยวานี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงเต็มๆ เพราะเศรษฐกิจพอเพียง
มันไมเฉพาะในมุมของเศรษฐกิจอยางเดียวเทานั้น แตมันเปนทุกมิติของชีวิต การ
เอาใจใสดูแลรักษารางกายของคุณใหแข็งแรงก็คือ หลักภูมิคุมกันซึ่งสวนใหญจะ
ไมไดคิดถึงตรงนี้
อยางตัวอาจารยเองมีหลายบทบาทหลายหนาที่ ในฐานะที่เปนมนุษย อาจารยก็
หมั่นดูแลสุขภาพตนเองก็เปนหลักภูมิคุมกัน หรือในตอนเปนอาจารย อาจารยก็จะ
สอนหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหนักศึกษา สวนนักศึกษาคนไหนจะปรับใชยังไง
หรือไมปรับใชก็ตามก็เปนสิทธิ์ของเคา เรามีหนาที่ในการใหสิ่งที่ดีแกเคา หรือพอ
มาเปนแม เราก็พยายามเอาใจใสลูก ซึ่งแนนอนวาสิ่งสําคัญเราก็ตองทําเปนตัวอยาง
ใหเคาดูดวย ในบทบาทนักลงทุน อาจารยก็พยายามลดความเสี่ยงใหนอยที่สุด
ลงทุน ในสิ่งที่ใ ชเหตุใชผลแลววามันเสี่ยงนอย และผลตอบแทนดี จํานวนเงิน
ลงทุนก็ไมมากมาย เอาพอประมาณเทาที่เราพอจะเจียดมาไดแบบไมกระทบกับ
การใชจายหลัก ก็จะเห็นไดวา ในทุกมิติของชีวิต ในทุกบทบาทของชีวิต สามารถ
เอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชได มากําหนดเปนกรอบในการดําเนิน
ชีวิตได และมันจะทําใหเราไมหลงทาง ไมถลําลึกไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป
ถาดําเนินชีวิตตามกรอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ (5 มิถุนายน 2556)
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อีกทานหนึ่งที่เปนผูใหขอมูลสําคัญในกลุมนักวิชาการคือ ผูชวยศาสตราจารยด็อกเตอร
ธันวา จิตตสงวน ซึ่งไดใหขอมูลเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ดําเนินชีวิตของตนวา
ผมเรียกวาทฤษฎีหนากาก คือทําตามบทบาทหนาที่ที่ตัวเองเปนอยู ณ เวลานั้นๆ
อยางผมตอนเชาถึงสี่โมงเย็น ก็ใสหนากากในการเปนรองอธิการบดี ก็ตองแตงตัว
ใหเหมาะสม ใหเกียรติสถานที่ มีหนาที่อะไรตองรับผิดชอบก็ทําไปตามหนาที่ ก็
ตองทําตัวเครงขรึมหนอย พอเลิกงานแลว ผมก็เปลี่ยนหนากากใหมแลวแตวัน บาง
วันผมก็เปลี่ยนหนากากเปนนักปนจักรยาน แตบางวันมีนัดกินขาวกับผูบริหารคน
อื่นผมก็ตองสวมหนากากในการเปนรองอธิการบดีตอ ในระหวางวัน ถาผมมีสอน
ผมก็ใสหนากากในการเปนครู พอกลับบาน ผมก็ใสหนากากในการเปนพอ คือ
หนากากในความหมายผมไมใชการเสแสรงแกลงทํานะ แตหมายถึงการเปลี่ยน
หนาที่บทบาทไปตามความรับผิดชอบ (12 มีนาคม 2557)
นอกจากนี้ ผู ช ว ยศาสตราจารย ด็อ กเตอรธั น วายั ง ได ใ ห ค วามเห็ น เพิ่ มเติ มเกี่ ย วกั บการ
ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยวา
คือผมคิดวา เศรษฐกิจพอเพียงสอนใหคุณทําอะไรตาม “อัตภาพ” คือคุณเปนใครมี
อัตภาพยังไงก็ทําตามนั้น เชน คุณเปนนักศึกษาปริญญาโท คุณก็ควรจะมีความรูใน
สาขานั้นๆมากกวาคนทั่วไปอยางนอยสักหนอยนึงก็ยังดี ขณะเดียวกันในเรื่องการ
ใชเงินเนื่องจากคุณยังไมมีรายไดเปนของตัวเอง การใชจายคุณก็ควรนอยกวาพวก
ที่มีรายได จริงไหม นี่คือทําตามอัตภาพ ซึ่งแตละคนมีอัตภาพไมเหมือนกัน ไม
เทากัน ก็ตองดู ตองทําใหเหมาะสมกับอัตภาพตนเอง ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมา
ชวยคุณกํากับวา ในการทําอะไรก็ตามนี่มันเหมาะกับ “อัตภาพ”ของเราตอนนี้หรือ
เปลา ถาไมเหมาะก็ลด ละ เลิกซะ หรือถาเหมาะดีแลวก็ทําตอไปและพัฒนาให
มั น ดี ยิ่ ง ขึ้ น ถ า อย า งผมเอง ผมก็ ป ระเมิ น ตั ว เองให 50/100 นะ คื อ ที่ ป ระยุ ก ต
เศรษฐกิจพอเพียงก็พอสมควร ที่ยังทําตัวไมดีก็ยังมีอยู แตก็อยางที่ในหลวงทาน
ตรัสนะแหละ ทานบอกเองวา แคหนึ่งในสี่ของการกระทําก็อยูรอดสบายแลว จะ
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ทําแยบาง ไมดีบาง ถามันไมมาก ไมบอยจนเกินไป ผมวามันก็ไมมีปญหาหรอก
เพราะผมเองก็เปนอยู (12 มีนาคม 2557)
จะเห็นไดวาหลักคิดในการประยุกตใชของอาจารยทั้งสองคนมีความคลายคลึงกันมากและ
เปนการแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา นักวิชาการทั้งสองทานมีความรูความเขาใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางดี กลาวคือ ดวยบทบาทหนาที่ที่หลากหลาย เชนการเปนอาจารยสอน
หนังสือ การเปนผูบริหารมหาวิทยาลัย หรือการเปนพอหรือแม ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนตัวเอง
ใหเหมาะสมกับบทบาทนั้นๆอยูตลอดเวลา โดยในทุกบทบาทก็จะใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนตัวกํากับพฤติกรรม ซึ่งแสดงใหเห็นวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปรับใชไดกับทุกมิติ
ของชีวิตไมวาจะเรื่องสวนตัวหรือเรื่องงานและทุกการกระทําของเราสามารถพิจารณาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดทั้งหมด แตทั้งนี้ก็ไมจําเปนวาทุกการกระทําของเราและตลอดชีวิต
จะต อ งยึ ด ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอย า งเคร ง ครั ด เพราะดั ง พระราชดํ า รั ส ที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเองก็บอกไววา แคเพียงหนึ่งในสี่ของการกระทําก็อยูรอดแลว ซึ่งก็คือ
หลักความพอประมาณ ที่ไมเครงเครียดจนเกินไป หรือไมเหลวไหลจนเกินไปนั่นเอง ซึ่งสามารถ
แสดงการประยุกตใชไดตามตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูใหขอมูลสําคัญ กลุม
นักวิชาการ
ผูประยุกตใช

การประยุกตใช

ตามหลักและเงื่อนไข

1.ผูชวยศาสตราจารย 1. มีการลงทุนในตลาดหุนเพื่อออมเงิน โดยใชเงิน พอประมาณ มีเหตุผล มี
ดร.
ณดา จันทรสม

เก็บแตพอประมาณ เนนความเสี่ยงต่ํา หวัง

ภู มิ คุ ม กั น และเงื่ อ นไข

ผลตอบแทนระยะยาว

ความรู

2. ดูแลสุขภาพของตนและแนะนําแกคนรอบขาง

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

3. ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางแกบุตรของตนและ

เงื่อนไขคุณธรรม

ลูกศิษย เพื่อใหเห็นถึงผลลัพธของการประยุกตใช
2. ผูชวยศาสตรจารย 1. ทํากิจกรรมหลายๆอยางเพื่อผอนคลาย โดย
ดร.
ธันวา จิตตสงวน

กิจกรรมนั้นๆ อยูบนความเหมาะสมทั้งฐานะและ

พอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุมกัน

หนาที่
2. ลงทุนในสินทรัพยตางๆอยางรอบคอบและเสี่ยง มี ภู มิ คุ ม กั น และเงื่ อ นไข
นอย โดยตั้งเปาวาภายหลังเกษียณจะตองไดมี

ความรู

รายรับเทากับตอนทํางานอยู

4.2.4 การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูใหขอมูลสําคัญ กลุ ม องคกร
ภาครัฐ
ผูเขียนไดทําการคัดเลือกองคกรภาครัฐที่มีผลงานโดดเดนในการประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มา 2 องคกรเพื่อเปนผูใหขอมูลสําคัญในการจะไดเห็นลักษณะการประยุกตใชวา
ในองคกรภาครัฐนั้นมีการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางไร และมีแนวทางปฏิบัติ
อยางไรบาง ซึ่ง 2 องคกรดังกลาว ไดแก
1) เทศบาลตําบลปลายพระยา อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เปนองคกรภาครัฐสวน
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ภู มิ ภ าคที่ ไ ด รั บ รางวั ล จากการประกวดผลงานตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ จั ด โดย
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน
กปร.) เมื่อป พ.ศ. 2554
2) ศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ และศูนยสาธิตและสงเสริม
งานศิลปาชีพ ภาคเหนือ ซึ่งศูนยแหงนี้ ตั้งอยูที่ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเทศบาลตําบลปลายพระยา อําเภอปลาย
พระยา จังหวัดกระบี่
ผูที่เปนตัวแทนในการใหขอมูลของเทศบาลตําบลปลายพระยา คือ คุณไพสิทธิ์ สุวรรณฤทธิ์
หัวหนาสํานักงานปลัดเทศบาล โดยคุณไพสิทธิ์ไดเลาใหฟงถึงวิธีการประยุกตของเทศบาลแหงนี้วา
ไดแยกการปฏิบัติออกเปนสองสวน คือ สวนที่ประยุกตใชภายในองคกร กับสวนการใหบริการแก
ประชาชน โดยในสวนประยุกตใชภายในองคกร คุณไพสิทธิ์ไดอธิบายใหฟง พอจะสรุปไดดังนี้
1. มีการวางแผนลวงหนาเปนป ซึ่งเปนแผนที่ทําไดจริง โดยมาจากการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการเสนอความตองการขึ้นมา และรวมประชุมกันเพื่อหาลําดับความสําคัญกอนหลัง
จนไดขอสรุป
2. งบประมาณในแตละโครงการมีความแนนอน ชัดเจน และโปรงใสสามารถตรวจสอบได
3. มีการสงเสริมใหเจาหนาที่ของเทศบาลแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ โดยทางเทศบาล
ไดทําขอตกลงกับ การศึกษานอกโรงเรียนประจําจังหวัดกระบี่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
จังหวัดกระบี่ และมหาวิทยาลัยแมโจ ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนจนถึงระดับปริญญาตรี
เพื่อความสะดวกของเจาหนาที่และคนในชุมชนในการเขาถึงความรูไดโดยงาย ไมตองเดินทางไกล
4. ในแตละโครงการจะมีความพยายามในการปลูกฝง จิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมเขา
ไปดวยเสมอ ไมวาโครงการนั้นจะเปนโครงการภายในองคกรหรือโครงการที่ตองสัมพันธกับ
ภายนอกองคกรก็ตาม
ในสวนของการประยุกตใชเพื่อบริการประชาชนนั้น คุณไพสิทธิ์ไดอธิบาย พอจะสรุปได
วา ในอดีต เทศบาลเมื่อไดรับงบมาก็จัดอบรมหรือดําเนินโครงการที่ทางเทศบาลเปนคนคิดขึ้นมา
เอง ซึ่ ง เห็ น ชั ด ว า โครงการเหล า นั้ น เมื่ อจบโครงการแล ว ก็ จ บกั น ไป ไม มี ก ารต อ ยอด ไม เ กิ ด
ประโยชนอะไรเพิ่มเติม เทศบาลจึงเปลี่ยนความคิดใหม โดยการจัดตั้งเปน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
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พอเพียง เพื่อใหชาวบานหรือประชาชนเขามาเรียนรูกอน และทดลองปฏิบัติจริงกอน เพื่อดูวาแตละ
คนแต ล ะชุ ม ชน ชอบอั น ไหน เหมาะอัน ไหน แลว ทางเทศบาลจึ งจะให ง บประมาณไปทํา จริ ง
ตัวอยางเชน เทศบาลสงเสริมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด เพราะจิ้งหรีดหาไดงายในชุมชน หรืออันไหนที่
เปนวิถีชุมชนหรือเปนสิ่งที่มีอยูแลวในชุมชนและชาวบานมีความถนัดอยูแลว ทางเทศบาลก็เขาไป
สงเสริมตรงนั้น ทั้งงบประมาณและความรูเพิ่มเติมที่ถูกตองตามหลักวิชา

ภาพที่ 4.6 ศูนยศึกษาการผลิตปุยหมักชีวภาพ

ภาพที่ 4.7 ผลิตภัณฑซักลางที่ผลิตเองโดยเทศบาลตําบลปลายพระยา
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ภาพที่ 4.8 ฐานเรียนรูการเพาะจิ้งหรีด

ภาพที่ 4.9 ฐานเรียนรูการเพาะเลี้ยงดวง
ปลัดไพสิทธิ์ไดใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนของการประยุกตใชกับการบริการประชาชนวา
เทศบาลเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายและการทํางาน
ของเทศบาลตามหลั ก การทรงงานของในหลวงและหลั ก การบริ ห ารภาครั ฐ
สมัยใหม โดยใหชาวบานแตละหมูบานไปคุยกันกอนวาหมูบานของตนตองการ
อะไร จากนั้นจึงมาประชุมรวมกันทุกหมูบานกับเทศบาลเพื่ออภิปรายและถกเถียง
กั น ว า ความต อ งการของใครที่ จํ า เป น เร ง ด ว นมากกว า กั น หรื อ มี จุ ด ใดที่ ต อ ง
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม เมื่อไดขอยุติแลวทางเทศบาลก็จะบรรจุโครงการนั้นลงใน
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แผนการทํางานของเทศบาล (เทศบาลปลายพระยามีการวางแผนงานลวงหนาสาม
ป แต จ ะประเมิ น ทุ ก ป เ พื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นบางโครงการที่ ไ ม จํ า เป น ) เพื่ อ เป น
หลั ก ประกั น ว า เทศบาลจะทํ า ตามความต อ งการของประชาชนจริ ง ๆ (17
พฤษภาคม 2557)
จากทั้งสองสวน จะเห็นวาเทศบาลตําบลปลายพระยา ไดประยุกตหลักธรรมาภิบาลเขากับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนงานรายสามปของ
เทศบาล ทําใหไดแผนงานที่สามารถทําไดจริง และตรงกับความตองการของประชาชนในพื้นที่
อยางแทจริง ซึ่งก็คือหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และหลักภูมิคุมกัน ในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนั่นเอง กลาวคือ ในการประชุม ประชาชนที่เปนตัวแทน ตองมีการประมาณชุมชนตนเองวา
มีสิ่งใดตองพัฒนาหรือปรับปรุงแกไข โดยเอาแตพอประมาณเทาที่สามารถทําได ไมมากเกินไปจน
ทําไมได (ทั้งในแงกําลังคน เวลาและกําลังเงิน) โดยใชหลักเหตุและผลในการเลือกโครงการหรือ
แผนงานที่เหมาะสมที่สุดในแตละป และตรงกับหลักภูมิคุมกันคือ การประชุมรวมกันระหวาง
เทศบาลและประชาชนทําใหมีความใกลชิดกันมากขึ้น รับรูปญหาของกันและกันมากขึ้น และ
สามารถระดมความคิดในการแกปญหาหรือปองกันปญหาไดดีมากยิ่งขึ้น ความซื่อสัตย สุจริตและ
โปรงใสตรวจสอบไดในการดําเนินงานของเทศบาลก็ตรงกับเงื่อนไขคุณธรรมในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริมการศึกษาใหกับขาราชการ พนักงานในเทศบาล และคนในพื้นที่ โดย
การจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและทําขอตกลงกับสถานศึกษาตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหประชาชนและขาราชการสามารถเขาถึงความรูไดโดยสะดวกก็ตรงกับเงื่อนไขความรูในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนี้ การสงเสริมทั้งงบประมาณและความรูเพิ่มเติมใหประชาชนทําในสิ่งที่มีอยูแลว
ในชุมชนหรือที่ถนัดอยูแลว เชนการเพาะเลี้ยงจี้งหรีด ก็คือหลักความพอประมาณ (ทําในสิ่งที่มีอยู
แลว หาไดงายในชุมชน) หลักภูมิคุมกัน (เปนอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักที่สามารถเพิ่มรายรับได)
และเงื่อนไขความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหประชาชนไมตองดิ้นรนหาความรูหรือเงินทุน
จากที่อื่น ซึ่งอาจจะทําใหประชาชนโดยทั่วไปตองเสียคาใชจายเพิ่มมากขึ้นโดยไมจําเปน นอกจากนี้
โครงการหรือแผนงานที่เปนความจําเปนตอชุมชน เชน การทําน้ําดื่ม การสงเสริมการทําปุยชีวภาพ
ก็คือการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น พื้นดินมี
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ความอุดมสมบูรณมากขึ้น ซึ่งก็ตรงกับหลักภูมิคุมกัน(การมีน้ําดื่มที่สะอาดและพื้นดินที่ปราศจาก
สารเคมีตกคางเปนผลดีตอสุขภาพของคนทั้งชุมชน)และเงื่อนไขคุณธรรม(การลด เลิกใชสารเคมีทํา
ใหสิ่งแวดลอมสะอาดขึ้น ระบบนิเวศนกลับมามีความสมดุลย)นั่นเอง
การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริฯ และศูนยสาธิตและสงเสริมงานศิลปาชีพ ภาคเหนือ
โดยศูนยเรียนรูแหงนี้มีที่ตั้งอยูในพื้นที่ของกองการสัตวและเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว
ทหารบก ตําบลแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยมอบหมายใหกองทัพบกเปนผูดูแลมีแมทัพ
ภาคที่ 3 เปนประธานคณะกรรมการบริหารงานโดยมอบความรับผิดชอบใหกรมการสัตวทหารบก
เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ภาพที่ 4.10 ภาพหนาทางเขาของศูนยการเรียนรูฯ ภาคเหนือ

ภาพที่ 4.11 ภาพแผนที่แสดงที่ตั้งและจํานวนของฐานตางๆ
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ภายในศูนยจะแบงออกเปนฐานการเรียนรูรวม 20 ฐาน เชน ฐานการเลี้ยงหมูหลุม ฐานการ
สรางบานดิน ฐานขยายพันธุพืช ฐานงานศิลปาชีพ ฐานการทําบัญชีครัวเรือน ฐานการเลี้ยงกบ
คอนโดรวมกับปลาดุก ฯลฯ

ภาพที่ 4.12 ฐานขยายพันธุพืช หนึ่งในฐานการเรียนรูภายในศูนยฯ

ภาพที่ 4.13 ฐานงานศิลปาชีพ อีกหนึ่งฐานการเรียนรูภายในศูนยฯ
โดยศูนยการเรียนรูแหงนี้ จะเปดใหบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเขาเยี่ยมชมไดอยางอิสระ
แตหากมาเปนหมูคณะเพื่อตองการเขารับการอบรม ทางศูนยก็ยินดีตอนรับ แตตองประสานงานมา
ทางศูนยกอนวา ผูเขารับการอบรมมีจํานวนกี่คน ตองการอบรมในเรื่องใดบาง ทั้งนี้ ทางศูนยให
เหตุผลวา เนื่องจากศูนยเรียนรูแหงนี้ ไมมีวิทยากรประจํา ดังนั้นจําเปนจะตองทราบถึงความตองการ
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ของผูเขารับการอบรมกอนวาตองการอบรมเรื่องใด และพักคางคืนหรือไม เพื่อทางศูนยจะได
จัดเตรียมที่พัก กิจกรรมและวิทยากรไดตรงกับความตองการของผูเขารับการอบรมมากที่สุด

ภาพที่ 4.14 ภายในศูนยฯมีการขุดบอน้ําขนาดใหญขึ้นเพื่อจําลองการจัดพื้นที่ใหใกลเคียงกับหลัก
เกษตรทฤษฎีใหม
สังเกตไดวา ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคเหนือ แหงนี้มุงเนนไปที่การใหความรูใน
เรื่องการทําเกษตรกรรมเปนหลัก ซึ่งดูไดจากฐานการเรียนรูตางๆ ที่จะเกี่ยวของกับเกษตรกรรมเปน
สวนมาก เพราะโดยพื้นฐานแลว ในพื้นที่บริเวณใกลเคียงกับศูนยรวมไปถึ งพื้นที่ภายในศูนยก็
เหมาะกับการทําการเกษตรอยูแลว เนื่องจากมีลําน้ําเล็กๆอยู อยางไรก็ตาม ทางศูนยก็ไดใหขอมูลวา
แมฐานการเรียนรูตางๆจะเนนไปที่เกษตรกรรม แตในการอบรมทุกครั้ง วิทยากรซึ่งสวนใหญก็จะ
เปนเกษตรกรหรือบุคคลที่มีความรูความสามารถในพื้นที่ใกลเคียงที่มีประสบการณในดานนั้นๆ ก็
จะพยายามสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปดวยเสมอ คือใหผูเขารับการอบรมคิด
โดยมีฐานของเศรษฐกิจพอเพียงรองรับ ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน
เชน หากผูเขารับการอบรมสนใจการเลี้ยงกบคอนโด หรือการทํายาฆาแมลงจากสมุนไพร วิทยากร
นอกจากจะสอนวิ ธีก ารแล ว ก็ จ ะเพิ่มเติม วา ทํ าแลว จะดีอยา งไร เขากับ หลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงอยางไร และตองมีวิธีคิดอยางไรถึงจะนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชกับ
ตัวเองหรือพื้นที่ตนเองแลวประสบความสําเร็จ
จากตัวอยางนี้ การลงไปดูพื้นที่จริงของเกษตรกรเพื่อพัฒนาความเหมาะสมวาควรเลี้ยง
หรือไมโดยใชหลักความมีเหตุผลและเงื่อนไขความรู หากเหมาะสม ก็ตองดูตอไปอีกวา เหมาะสมที่
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จะเลี้ยงในพื้นที่ขนาดเทาไหรคือหลักความพอประมาณ และถาเลี้ยงแลวจะมีตลาดรองรับหรือไม
ถามี มีมากนอยแคไหนก็คือหลักภูมิคุมกัน เพราะการอบรมนี้เปนเพียงการสาธิต เกษตรกรตองใช
วิจารณญาณวา จะเลี้ยงอยางไร หรือเลี้ยงหรือไมดวยตัวเกษตรกรเอง ทั้งนี้โดยมีฐานคิดคือหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวกํากับ
ซึ่งสามารถแสดงตารางการประยุกตใช ไดดังนี้
ตารางที่ 4.4 ตารางแสดงการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูใ หขอมูลสําคัญ กลุม
หนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
เทศบาลตําบล
ปลายพระยา

กอนประยุกตใช
1.ปฏิบัติตามคําสั่ง
จากสวนกลางเปน
หลัก
2. หนวยงานกับ
ประชาชนไมมี
ปฏิสัมพันธกันมาก
เทาที่ควร

หลังประยุกตใช
1. ใหประชาชนมีสวนรวมในการ
กําหนดโครงการ

3. ประชาชน
ประกอบอาชีพไป
ตามความรูที่ตวั เอง
มี และการเพิ่มเติม
ความรูทําไดยาก

3. จัดตั้งศูนยเรียนรูตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปดให
ประชาชนมาศึกษาหาความรูเ พิ่มเติม
และคนหาอาชีพเสริมตามความ
สนใจหรือถนัดของแตละคนและทํา
ขอตกลงกับสถานศึกษาตางๆ เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหพนักงานใน
หนวยงานและประชาชนในพื้นที่
สามารถเรียนได โดยไมตองเดิน
ทางไกล

ตามหลักและเงื่อนไข
พอประมาณ เงื่อนไข
ความรู

ภูมิคุมกัน เงื่อนไข
2. เปดใหประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการทํางานของเทศบาลได คุณธรรม
อยางเต็มที่

พอประมาณ มีเหตุผล
มีภูมิคุมกัน และ
เงื่อนไขความรูและ
เงื่อนไขคุณธรรม
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ตารางที่ 4.4 (ตอ)
หนวยงาน
ศูนยเรียนรูฯ
ภาคเหนือ
จ.เชียงใหม

กอนประยุกตใช
1. ประชาชนใน
พื้นที่ไมมีการ
รวมกลุมกัน
2. ในพื้นที่ขาด
แหลงเรียนรูแบบ
ปฏิบัติจริง

หลังประยุกตใช
1. เปนสื่อกลางในการเผยแพรความรู
และแลกเปลีย่ นของคนภายในพื้นที่
และตางพื้นที่
2. ใชพื้นที่ของกรมทหารทําเปนฐาน
เรียนรูตางๆ มากกวา 20 ฐาน
ครอบคลุมทั้งวิธีปฏิบัติและหลักคิด

ตามหลักและเงื่อนไข
เงื่อนไขความรูและ
คุณธรรม
พอประมาณ มีเหตุผล
มีภูมิคุมกัน เงือ่ นไข
ความรู

4.2.5 การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูใหขอมูลสําคัญในกลุมชุมชน
ชุมชนพอเพียงที่ผูเขียนทําการคัดเลือกและสัมภาษณคือ ชุมชนบานมั่นคง ซึ่งตั้งอยูที่ ซอย
เอกชัย 133 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร และชุมชนบานจํารุง ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง โดยทั้งสองชุมชนไดนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไปปรับใชใหเขากับชุมชน จนทําใหทั้งสองชุมชนนี้มีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในชีวิตมาก
ขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได
การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ชุมชนบานมั่นคง ซอยเอกชัย 133 เขต
บางบอน กทม.
ในอดีต ชุมชนแหงนี้เปนชุมชนที่ไมมีที่ดินเปนของตนเอง ตองอาศัยที่ดินของเอกชนอยู
จนเมื่อเจาของที่มาไลที่ ดวยความชวยเหลือจาก พอช. ที่มาใหคําแนะนําในการซื้อที่ดินเปนของ
ชุมชนเอง ทําใหคนในชุมชนตองรวมมือรวมใจกันรางแผนการสรางและพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอตอ
พอช.(สถาบันองคกรพัฒนาชุมชน องคการมหาชน) จนไดรับการอนุมัติเงินกูเพื่อมาซื้อที่ดิน จนได
เปนที่อยูปจจุบันในซอยเอกชัย 133 ซึ่งจากจุดกําเนิดของชุมชนจะเห็นไดวา ใชหลักการพึ่งตนเอง
ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอาศัยการมีสวนรวมของคนในชุมชนใน
การรวมกันฟนฝาอุปสรรคที่เผชิญอยูซึ่งก็ถือเปนหลักสําคัญเชนกันในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบที่กาวหนาขึ้นมา
เมื่อกลาวถึงการดําเนินงานของชุมชนบานมั่นคงแหงนี้ มีการดําเนินงานในรูปแบบสหกรณ
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โดยมี คุณศุภิสรา ทองศรีเมือง เปนประธาน โดยคุณศุภิสรา ไดเลาใหฟงถึงการดําเนินงานของ
ชุมชนแหงนี้วา
ในชุมชนมีคนมากมายหลายอาชีพ แตสวนใหญก็จะเปนพวกรับจางอิสระ ซึ่งก็จะ
มีหลายคนที่เปนคนวางงาน ทางเราก็เลยคิด หากิจกรรมขึ้นมาเพื่อสรางรายได
ให กั บ คนเหล า นี้ เราก็ ม าประชุ ม กั น ว า จะทํ า อะไรดี ก็ ต กลงกั น ที่ จ ะทํ า
เกษตรกรรม เพราะเปนสิ่งที่ทําไดงาย และเห็นผลิตภัณฑชัดเจน เปนสินคาที่ใช
แลวหมดไป คนตองซื้อซ้ํา เราก็เลยเริ่มปลูกเห็ด โดยไปไดความรูมาจากการไป
อบรมตามที่ทางราชการจัดใหเพื่อพัฒนาชุมชน พอดูแลวเราก็เห็นวาดี เลยเริ่มทํา
กันเลย โดยอาศัยพื้นที่วางหลังบานของทุกหลัง ซึ่งเปนพื้นที่ปดทึบ เหมาะกับการ
เพาะเห็ด นอกจากนี้ก็อาศัยพื้นที่วางอื่นๆ เลี้ยงกบ และปลูกพืชชนิดตางๆ เทาที่
พื้นที่จะอํานวยใหได เมื่อไดผลิตผลเหลานี้ ก็จะมาชวยกันแปรรูป และขายตาม
งานตางๆ ก็ไดรายไดมาพอสมควร โดยสวนหนึ่งจะแบงไวเปนกองกลางเพื่อเปน
ทุนในคาใชจายตางๆ ของชุมชน (20 พฤษภาคม 2557)
จากคํา สั มภาษณดั ง กล า ว เห็นไดชัด วา การดําเนิน งานของชุมชนบานมั่น คงมีลัก ษณะ
สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก กลาวคือ เริ่มตนที่เงื่อนไขคือความรู จะเห็นไดวา การ
ตัดสินใจดําเนินงานของชุมชนในรูปแบบสหกรณ การตัดสินใจเพาะเห็ด ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงกบ
ลวนมาจากการไปอบรมตามที่ตางๆ เก็บเกี่ยวประสบการณในการอบรม แลวจึงนํามาวิเคราะห
รวมกับสมาชิกในชุมชนเพื่อตัดสินวา ชุมชนตนเองจะทําอะไรถึงจะดีที่สุด ซึ่งก็ตรงกับหลักความมี
เหตุ ผ ลด ว ยเช น กั น โดยการตั ด สิ น ใจทํ า การเพาะเห็ ด ปลู ก ผั ก เล็ ก ๆน อ ยๆ เลี้ ย งกบ ก็ เ ข า หลั ก
พอประมาณ เพราะการเพาะเห็ดจะใชพื้นที่หลังบานเทาที่พื้นที่จะอํานวย การเลี้ยงกบ ก็อาศัยพื้นที่
เทาที่มีในการเลี้ยงซึ่งก็สรางรายไดใหกับชุมชนไดเปนอยางดี แมอาจจะไมมากมาย แตก็มีเพียงพอ
ในการดําเนินกิจกรรมของชุมชน ซึ่งการดําเนินงานลักษณะนี้ก็เพื่อความยั่งยืนของชุมชนจึงเขา
เงื่อนไขคุณธรรมในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวย
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ภาพที่ 4.15 การใชพื้นที่วางหลังบานของทุกหลังคาเรือนเปนโรงเพาะเห็ด

ภาพที่ 4.16 การกั้นพื้นที่ภายในชุมชนเพื่อเลี้ยงกบ

ภาพที่ 4.17 การใชพื้นที่ภายในชุมชนเพื่อปลูกผักสวนครัว
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นอกจากนี้ ทางสหกรณยังมีการเรียกเก็บเงินจากสมาชิกทุกคนในชุมชนวันละหนึ่งบาท
เพื่อเปนกองทุนในการชวยเหลือคาทําศพในกรณีมีสมาชิกในชุมชนคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต และเปน
คารักษาพยาบาลของสมาชิกในชุมชนดวยเชนกัน ซึ่งตรงจุดนี้เปนการสรางการมีสวนรวมของคน
ในชุมชนใหมีการรับผิดชอบและชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกในชุมชน ทําใหชุมชนมี
ความสามัคคีกันมากขึ้นซึ่งเขาหลักภูมิคุมกันทั้งของสมาชิกและของชุมชนเองในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทําใหสมาชิกในชุมชนเวลาเสียชีวิตหรือเจ็บปวยก็สามารถอุนใจไดวาจะมีการชวยเหลือ
จากทางสหกรณแนนอน
โดยคุณศุภิสราไดเนนย้ําถึงการดําเนินงานของสหกรณวา กอนที่จะทําอะไรจะมีการเรียก
ประชุมสมาชิกในชุมชนทุกครั้ง และเปดใหสมาชิกทุกคนไดพูดคุยกันทั้งเสนอปญหา เสนอความ
ตองการ แลวก็จะมาพูดคุยกันวา ปญหาไหนหรือความตองการอันไหนที่สําคัญกวาและมีชองทาง
ใดบางในการจะแกปญหาหรือตอบสนองความตองการนั้นๆ ซึ่งแนนอนวา ในหลายๆความตองการ
จําเปนตองไดรับการชวยเหลือจากภายนอก แตกอนที่จะรอความชวยเหลือจากภายนอก ทางชุมชนก็
จะพยายามเต็มที่ในการหาหนทางดวยตัวเองกอน ซึ่งตรงจุดนี้ก็แสดงใหเห็นถึงหลักความมีเหตุผล
คือ ใชเหตุใชผลในการประชุม มีการจัดเรียงลําดับความสําคัญกอนหลังซึ่งก็ตองใชเหตุผลในการ
อธิบายวาสิ่งใดเปนเรื่องเรงดวนมากกวา ซึ่งก็ตองอาศัยความสามัคคีของคนในชุมชนเปนพื้นฐานถึง
จะทําใหการใชเหตุผลสามารถเกิดขึ้นได
การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ชุมชนบานจํารุง ตําบลเนินฆอ อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง
ชุมชนบานจํารุงไดนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชอยางจริงจัง ในสมัยที่ ผู
ใหญตี๋(ชาติชาย เหลืองเจริญ)เปนผูใหญบาน ดวยเห็นวาที่ผานมานั้น การพัฒนาภายในหมูบานตอง
รอรับความช วยเหลื อจากทางภาครัฐเปน หลัก หลายๆครั้งก็ไ ดบางไมไดบาง ทําใหก ารพัฒนา
หมูบานไมมีความตอเนื่อง และหลายครั้ง ที่โครงการของทางภาครัฐจัดขึ้นเปนโครงการที่ทาง
หมู บา นไม ไ ด ตอ งการอย า งแท จ ริง แต ทํา เพี ย งเพื่ อ ให งบประมาณหมดไปหรื อ ให ตัว ชี้วั ด ของ
หนวยงานทางราชการผานเทานั้น ทําใหผูใหญชาติชายจึงเริ่มคิดที่จะใหชุมชนของตน (ณ ขณะนั้น
ยังหมายความเฉพาะหมูบานจํารุงเทานั้น) มีการพึ่งพาตนเองมากขึ้น
อาศัยความใฝรูของผูใหญชาติชายในการเขารับการอบรมตามที่ตางๆ และการศึกษาหลัก
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและหลักการทรงงานของพระองค ทํา
ใหผูใหญชาติชายชักชวนใหชาวบานมารวมกลุมกันทํากิจกรรมตามแตใครจะถนัดดานไหน (ซึ่งใน
ปจจุบันก็นับรวมไดมากกวา 30 กลุม โดยมีความครอบคลุมในทุกมิติของชีวิต เชน กลุมเลี้ยงตะพาบ
กลุมธนาคารชุมชน กลุมกองทุนสวัสดิการชุมชน กลุมโฮมสเตย ฯลฯ) โดยผูใหญชาติชายคิดวา
การรวมกลุมแบบนี้ทําไดรวดเร็ว คลองตัว มีความหลากหลาย ไมตองรอการชวยเหลือจากภาครัฐ
สามารถลงมือทําไดเลยเพราะเปนสิ่งที่มีอยูแลวในทองถิ่นและเปนกิจกรรมที่คนในทองถิ่นถนัดอยู
แลว

ภาพที่ 4.18 กลุมเกษตรธรรมชาติ หนึ่งในการรวมกลุมของชาวบานจํารุง

ภาพที่ 4.19 หนึ่งในการรวมกลุมของชาวบานจํารุง “โรงปุยชีวภาพบานจํารุง”

92

ภาพที่ 4.20 กิจกรรมการเลนเปตอง สําหรับกลุม ฒ ผูเฒา

ภาพที่ 4.21 กลุมธนาคารขยะ เพื่อการจัดแยกขยะใหถูกประเภท
คุณนพดล ดีนาน เลขาสวนตัวของผูใหญชาติชาย ผูใหขอมูล ไดเลาใหฟงเกี่ยวกับการ
ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบานจํารุงวา
ใครอยากทําอันไหน ชอบอันไหนก็ไปเขากลุมนั้น ถาชอบอะไรที่ยังไมมีกลุม ก็หา
พรรคพวกแลวก็ตั้งกลุมขึ้นมา พอครบเดือน ก็จะมีการมาประชุมกันจากทุกคนใน
ตําบลเนินฆอ (ณ ปจจุบันนี้ ชุมชนบานจํารุงไดพัฒนากลายเปนสภาองคกรชุมชน
ตําบล เนินฆอ) พูดคุยกันวาแตละกลุมมีความสําเร็จยังไงบาง มีปญหาอะไรบาง จะ
ร ว มช ว ยกั น แก ไ ขได อ ย า งไรบ า ง คื อ ทุ ก อย า งเราให อิ ส ระแก ช าวบ า นในการ
ตัดสินใจเองหมด ใหเคาคิดกันเองวาอยากทําอะไร ถนัดอะไร ซึ่งก็มีไมนอยที่
ไมไดคิดกันอยางรอบคอบ สรางกลุมขึ้นมาแบบลวกๆ พอดําเนินการไปไดสักพัก
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ก็ตองปดตัวเพราะไมมีใครเอาดวย เพราะคนเขารวมเคาไมไดโง เคาเขากลุมไป
แปบเดียวก็รูแลววากลุมนี้ไมดี ไปไมรอด ซึ่งก็เปนเรื่องปกติ”
นอกจากนี้คณ
ุ นพดลยังใหขอมูลเพิ่มเติมวา
“การรวมกลุมที่วา ไมจํากัดวาหนึ่งคนตอหนึ่งกลุม หนึ่งคนสามารถอยูไดทุกกลุม
ถาคุณเห็นวาเปนประโยชนกับตัวคุณเอง และถาคุณสามารถไปเขารวมกับเคาได
ตามที่เคานัด เพราะบางกลุมก็จะมีกิจกรรมที่นัดมาทํารวมกัน อาจเปนการประชุม
กลุมยอยของกลุมนั้นๆเอง หรืออบรมใหความรูเพิ่มเติมของแตละกลุม อยางผมเอง
ก็อยูตั้งเจ็ดกลุม แลวการประชุมในแตละเดือนก็จะมาสรุปกันวาในเดือนนี้มีกลุม
ไหนเพิ่มขึ้นมาบาง แลวแตละกลุมทําอะไรไปแลวบาง ก็จะมีการประสานงานกัน
ตามกลุ มต า งๆ ตามแต เ หตุก ารณ ที่จ ะเอื้อใหประสานงานกัน ” (25 พฤษภาคม
2557)
จากคําสัมภาษณและขอมูลขางตนเห็นไดชัดวา หมูบานจํารุงมีการประยุกตใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งได อ ย า งมี ค วามเข า ใจ กล า วคื อ การที่ ผู ใ หญ ช าติ ช ายให ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
รวมกลุมภายในชุมชนเพื่อทําในสิ่งที่ถนัดหรือมีอยูแลวในทองถิ่นโดยไมรอความชวยเหลือจากทาง
ภาครัฐ เปนการแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการพึ่งตนเองซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งกิจกรรมภายในชุมชนยังแสดงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครบถวน
ทั้งสามหลัก กลาวคือการรวมกลุมทําในสิ่งที่ตนเองถนัดหรือสนใจก็คือหลักพอประมาณและยังเขา
เงื่อนไขความรูดวย คือตองมีการศึกษาหาความรูในสิ่งนั้นๆที่ตัวเองหรือกลุมสนใจ การพิจารณาเขา
รวมกลุมใดกลุมหนึ่งหรือพิจารณาออกจากกลุมก็เขาหลักความมีเหตุผล เพราะตองใชวิจารณญาณ
วากลุมๆนั้นมีแนวโนมไปในทางดีขึ้นหรือแยลงอยางไรบาง และการรวมกลุมกันและรวมประชุม
ทุกเดือนก็เขาหลักภูมิคุมกันและเงื่อนไขคุณธรรมเพราะการรวมกลุมทําใหมีอํานาจในการตอรอง
มากยิ่งขึ้นและทิศทางในการดําเนินงานก็จะเปนไปในทิศทางเดียวกัน และการประชุมรวมกันทุก
เดือนก็ทําใหทุกคนภายในชุมชนทราบปญหาของกันและกัน รวมระดมสมองชวยกันหาทางแกไข
ซึ่งก็ทําใหชุมชนมีความสามัคคีเพิ่มมากขึ้นอีกดวย นํามาซึ่งความสุขอยางยั่งยืนของชุมชนเอง
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จากขอมูลของทั้งสองชุมชน มีหลักการปฏิบัติที่คลายคลึงกันดังนี้
1) การกลาตัดสินใจของผูนําในการเปลี่ยนแปลง ทั้งสองชุมชนมีผูนําที่เขมแข็ง
กลาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเอง เมื่อตั้งใจแลวก็มีการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมเพื่อนํามาปรับใชใหเขากับชุมชนของตนและพรอมโนมนาวใหคนในชุมชนเห็นดีดวย
2) การรวมกลุมของสมาชิกในชุมชน แสดงใหเห็นถึงความสามัคคีภายในชุมชน
และยังเปนการเพิ่มอํานาจตอรองของชุมชนใหมากขึ้น ทิศทางการพัฒนาของชุมชนก็จะเปนไปใน
ทิศทางเดี ย วกั น โดยการรวมกลุ ม ที่แ บ งตามความถนัด และความชอบ กอ ใหเ กิด กิจ กรรมและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ห ลากหลาย ในแง นี้ ก็ เ ป น การสร า งภู มิ คุ ม กั น ไปในตั ว ด ว ย คื อ เมื่ อ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่
หลากหลาย ก็เปนการกระจายความเสี่ยงไมใหตกอยูกับผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งมากเกินไป
3) มีการประชุมพรอมกันทุกเดือน เพื่อรายงานปญหาที่แตละคนหรือแตละกลุม
เผชิญ เพื่อใหสมาชิกในชุมชนรวมกันคิดแกไขปญหา เปนการแสดงใหเห็นความสามัคคีของคนใน
ชุมชน และยังเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ทั้งความเห็นเพื่อ
แกปญหาหรือความเห็นเพื่อสรางสรรสิ่งใหม
ซึ่งการประยุกตใชของทั้งสองชุมชนสามารถแสดงเปนตารางไดดังนี้
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ตารางที่ 4.5 แสดงการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูใหขอมูลสําคัญ กลุม ชุมชน
ชุมชนที่
ประยุกตใช
ชุมชนบานมั่นคง

กอนประยุกตใช

หลังประยุกตใช

ตามหลักและเงื่อนไข

1. ผูคนในชุมชนตางคน

1. รวมกลุมทํากิจกรรม

มีเหตุผล ภูมิคมุ กัน

ตางอยู

และประชุมทุกเดือน

และเงื่อนไขความรู

เพื่อระดมสมอง
2. ไมมีที่อยูเปนของ

2. รวมกันเขียน

ชุมชนเอง

แผนพัฒนาชุมชนเพื่อ
ขอเงินกูยืมจากสถาบัน

พอประมาณ มีเหตุผล
และเงื่อนไขความรู

พัฒนาชุมชนแหงชาติ
3. ไมมีสวัสดิการเพื่อ

3. มีการเรียกเก็บเงิน

สมาชิกในชุมชน

เพื่อเปนกองกลางใน
การทํากิจกรรมตางๆ มี
การเพาะเห็ด เลี้ยงไก

พอประมาณ มี
ภูมิคุมกัน และเงื่อนไข
คุณธรรม

เลี้ยงกบ เพื่อสรางอาชีพ
ใหแกสมาชิก
ชุมชนบานจํารุง

1. รอความชวยเหลือจาก 1. หันมาพึ่งตนเองมาก
ภาครัฐเปนหลัก
ขึ้น
2. สมาชิกในชุมชนตาง
ทํางานไปตามความถนัด
ของตน ไมมีการ
รวมกลุม
3. สมาชิกในชุมชนทํา
ตามความรูที่ตวั เองมี ไม
มีการแบงปนความรูกัน

2. มีการรวมกลุมกัน
ตามความถนัดและ
ความสนใจของสมาชิก

พอประมาณ มี
ภูมิคุมกัน
พอประมาณ มีเหตุผล
ภูมิคุมกัน และเงื่อนไข
ความรู

3. มีการประชุมหมูบาน ภูมิคุมกัน เงื่อนไข
ทุกเดือนเพื่อรวมกัน
ความรูและคุณธรรม
แกไขและเสนอแนะ
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4.3 ผลที่ไดรับจากการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญทั้ง 10 ทาน เมื่อนํามาเรียบเรียงแลว พบวา ผลที่ไดรับ
จากการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถจําแนกไดดังนี้
4.3.1 ดานเศรษฐกิจ
ในสวนของเกษตรกร ผลผลิตมีมูลคาเพิ่มขึ้นเพราะเปนผลิตภัณฑปลอดสารพิษ และตนทุน
ลดลงจากการใชปุยและยาฆาแมลงที่ผลิตเอง องคความรูที่ไดเขารับการอบรมและประสบดวย
ตัวเอง ทําใหพื้นที่ของเกษตรกรทั้งสองคนกลายเปนแหลงเรียนรูของบุคคลภายนอก ซึ่งก็กลายเปน
รายไดอีกทาง รายจายฟุมเฟอยและดานสุขภาพก็ลดลงจากการทําบัญชีครัวเรือน
ในสวนของนักธุรกิจ สามารถรอดพนจากการลมละลายในชวงวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปพ.ศ.
2540 มาไดและจากการประยุกตใชทําใหบริษัทของทั้งสองทานมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เพราะเนน
ใชวัตถุดิบและการผลิตภายในประเทศ ทําใหตนทุนลดลงและเนนการลงทุนเพิ่มที่สัมพันธกับทุนที่
มีอยู
ในสวนของนักวิชาการ เนื่องจากเปนผูที่ศึกษาวิจัยในเรื่องนี้มาพอสมควรอยูแลว ทําให
พฤติกรรมดานเศรษฐกิจจึงไมไดเปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะเปนคนที่ระมัดระวังและรอบคอบเปน
ปกติอยูแลว
ในสวนของชุมชนทั้งสอง ทําใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้นจากการรวมกลุมกันทําผลิตภัณฑของ
ชุมชนขายแกคนภายนอก และขณะเดียวกันก็ลดรายจายลงไดมาก จากการนําผลผลิตภายในชุมชน
มาแบงปนกัน
ในสวนขององคกรภาครัฐ ทําใหการสูญเสียงบประมาณแบบไรประโยชนลดลง ทําใหการ
บริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.3.2 ดานสังคม
ในสวนของเกษตรกร การเปลี่ยนการเพาะปลูกเปนการปลูกแบบเลี่ยงสารเคมีใหมากที่สุด
ทําใหผลิตภัณฑที่ไดมีความปลอดภัยตอผูบริโภคมากยิ่งขึ้น คนภายในครอบครัวเองก็ไดบริโภค
ของดีมีคุณคา ซึ่งทําใหสุขภาพโดยรวมของเจาตัวและคนในครอบครัวอยูในระดับที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
หากเทียบกับในอดีตที่ใชการเกษตรแบบใชสารเคมีเต็มรูปแบบ และการเปนวิทยากรและเปดเปน
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ศูนยเรียนรูทําใหผูคนจากทั่วประเทศสามารถมาซึมซับวิธีทําและวิธีคิดจากเกษตรกรทั้งสองคนได
อยางสะดวก
ในสวนของนักธุรกิจ การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขากับองคกรทําใหอัตรา
การเขา-ออกของพนักงานลดลง พนักงานมีความรักในองคกรมากขึ้น และมีความสามัคคีกันเปน
อยางดี เพราะแนวคิดหลักขององคกรคือการมองพนักงานเปนคนในครอบครัวอยูแลว ทําใหรายได
สวัสดิการตางๆ จึงมีความเสมอภาคกันตามตําแหนงและหนาที่ และถือเปนองคกรภาคเอกชน
ตนแบบที่แสดงใหเห็นถึงคุณธรรมกับกําไรสามารถไปดวยกันได
ในสวนของนักวิชาการ หนาที่ทํางานวิจัยและสอนหนังสือ ทําใหองคความรูตางๆของทั้ง
สองทานถูกถายทอดไปอยางมากมาย ทั้งจากการสอนหนังสือ จากการลงพื้นที่ทํางานวิจัย ซึ่งอยาง
นอยที่สุดก็ไดสรางการรับรูใหกับผูเรียนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในสวนของชุมชนทั้งสอง การใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนหลักในการจัดการภายในพื้นที่
ตนเองเสมือนเปนการอนุรักษภูมิปญญาไปในตัวดวย และการรวมกลุมสรางอาชีพทําใหคนในพื้นที่
ไมตองมาหางานทําในเมืองและการรวมกลุมยังทําใหความสามัคคีในชุมชนมีเพิ่มมากขึ้น
ในสวนขององคกรภาครัฐ การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทําใหนโยบายตางๆมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสงผลใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีความรูมากขึ้นซึ่ง ก็ถือเปน
เปาหมายหลักขององคกรภาครัฐทุกองคกรอยูแลว
4.3.3 ดานสิ่งแวดลอม
ในสวนของเกษตรกร ทําใหผืนดินของตัวเองกลับมามีความอุดมสมบูรณอีกครั้งและปญหา
ในการปลอยน้ําที่ปนเปอนสารเคมีลงสูแหลงน้ําธรรมชาติก็ลดนอยลงดวยเชนกัน
ในสวนของนักธุรกิจ การตั้งแผนกพัฒนาและวิจัยโดยมีเปาหมายนอกจากการลดตนทุน
แลวยังตองใชทรัพยากรอยางคุมคาดวย ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคามากขึ้น
ในสวนของนักวิชาการ จะเนนการประหยัดทรัพยากรภายในสํานักงานและการดําเนินชีวิต
ที่ไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม
ในสวนของชุมชน มีการจัดทําโครงการธนาคารขยะ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่รูจักการคัด
แยกขยะเพื่อลดปญหาขยะลนเกิน และมีการคัดแยกอาหารที่รับประทานเหลือเพื่อไปเปนอาหารของ
สัตวไดอีกตอและสามารถนําไปหมักเปนปุยชีวภาพไดอีกทางหนึ่งดวย

98

ในสวนขององคกรภาครัฐ การจัดทําเปนศูนยเรียนรู เชนการสอนการทําปุยหมักจากซาก
พืช เศษอาหาร การสอนการปลูกพืชใตกรงเลี้ยงไกเปนการสงเสริมทางออมใหกับประชาชนได
เรียนรูถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยที่ตัวประชาชนเองก็ไดประโยชนโดยตรงจากการอนุรักษนั้น
ดวย
4.3.4 ผลที่ไดภายในตัวเอง
ในสวนของเกษตรกร ทําใหสุขภาพกลับมาแข็งแรงขึ้น มีความรอบคอบในการใชชีวิตและ
มีความใฝรูมากขึ้น และมีความภูมิใจในตัวเองที่สามารถแบงปนความรูใหกับคนอื่นได
ในสวนของนักธุรกิจ ทําใหเปนคนมีสติมากขึ้น พรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงไดเปนอยาง
ดี มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น
ในสวนของนักวิชาการ การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทําใหมีความรอบคอบ
และเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ
ในสวนของชุมชน ทําใหคนในชุมชนมีความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถพึ่งตนเองได
อยางเต็มภาคภูมิ และยังสามารถถายทอดความสามารถในการพึ่งตนเองใหแกผูมาศึกษาดูงานไดอีก
ดวย
ในสวนขององคกรภาครัฐ ทําใหองคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และถือวาเปนที่พึ่งของ
ประชาชนไดอยางแทจริง

4.4 ปญหาและอุปสรรคในการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากการสัมภาษณกลุมตางๆเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค พบปญหาดังตอไปนี้
4.4.1 นโยบายภาครัฐขาดมาตรการทางการเงินรองรับการเปลี่ยนแปลงจากการทําเกษตร
แบบเดิมมาเปนการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง กลาวคือ จากการใหขอมูลของคุณธนพลและคุณสุ
พจน พบวามีเกษตรกรหลายรายพยายามที่จะเปลี่ยนวิธีการทําเกษตรแบบใชสารเคมีใหเปนแบบ
เกษตรผสมผสานและพยายามลดการใชสารเคมีลง แตการเปลี่ยนลักษณะนี้ ในชวงสามปแรก
ผลผลิตจะลดลงจากเดิมมากถึงระดับครึ่งนึงของที่เคยได จนเมื่อเขาสูปที่สี่ ผลผลิตจึงจะเริ่มกลับมา
กระเตื้องขึ้น ซึ่งตรงจุดนี้ เกษตรกรหลายรายไมสามารถทําได เนื่องจากมีเงินทุนไมเพียงพอที่จะยืน
ระยะอยู ไ ด ถึ ง สามป และ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรแห ง ประเทศไทย(ธกส.) ก็ ยั ง มี น โยบายให
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เกษตรกรตองผอนชําระหนี้ทุกป จึงทําใหเกษตรกรหลายราย ไมมีเงินเพียงพอในการยืนหยัดกับการ
เปลี่ยนวิธีทําเกษตรได
นอกจากนี้ จากการใหขอมูลของคุณธนพล ยังพบวา นโยบายชวยเหลือเกษตรกรที่ออกโดย
ภาครัฐ สวนใหญเปนนโยบายที่แกที่ปลายเหตุ กลาวคือ เปนนโยบายระยะสั้น ที่มุงเนนชวยเหลือ
เกษตรกรเปนฤดูกาล ไมไดมุงเนนการแกปญหาระยะยาว เชน การลดตนทุนการผลิต การพัฒนา
พันธุพืช หรือการจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอ จะไปเนนที่การรับซื้อผลิตผลเมื่อราคาตกต่ํามากกวา ซึ่ง
หลายๆกรณี ทําใหเกษตรกรที่เปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกมาเปนแบบอินทรียหรือปลอดสารพิษเสีย
ผลประโยชนไปดวย เพราะการรับซื้อจากทางภาครัฐไมไดสนใจวา ผลผลิตนั้นๆจะปลอดสารเคมี
หรือเปนผลิตภัณฑออรแกนิคหรือไม จะรับซื้อแบบเหมารวม ทําใหโอกาสในการสงเสริมการ
เปลี่ยนวิธีการทําเกษตรลดนอยลงไปอีก
4.4.2

คุณไพสิทธิ์ปลัดเทศบาลตําบลปลายพระยา คุณธนพลและคุณสุพจน ใหขอมูล

ตรงกันวา การทํางานของหนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลางและทองถิ่นยังไมบูรณาการรวมกันอยาง
เพียงพอ สวนใหญจะตางคนตางทํา หลายโครงการจึงเกิดการสูญเสียงบประมาณไปโดยเปลา
ประโยชนเพราะไปซ้ําซอนกับอีกโครงการของหนวยงานอื่น ซึ่งนอกจากผลเสียดานงบประมาณ
แลว ยังทําใหผูเขารับการอบรมหลายคนเกิดความเบื่อหนายเพราะเจอแตเรื่องอบรมเดิมๆ ซึ่งไมทํา
ใหเกิดความรูใหมและยังทําใหเสียเวลาประกอบอาชีพอีกดวย
4.4.3 ประชาชนหลายภาคสวนยังไมเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางรอบดาน
ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณอาจารยธันวา อาจารยณดา และคุณไพสิทธิ์ โดยอาจารยธันวา
และอาจารยณดาไดมีผลงานการวิจัยดานเศรษฐกิจพอเพียงจากการลงพื้นที่กับคนมากมายหลายกลุม
และคุณไพสิทธิ์ซึ่งเปนปลัดที่เทศบาลตําบลปลายพระยา ไดกลาวถึงปญหาที่พบมีความสอดคลอง
กั น คื อ ประชาชนยั ง ไม เ ข า ใจในปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอย า งแท จ ริ ง หลายคนยั ง เข า ใจว า
เศรษฐกิจพอเพียงคือการทําเกษตรเทานั้น เศรษฐกิจพอเพียงคือการหามรวย หามใชของแพง หาม
การพัฒนา โดยประเด็นที่นาสนใจคือประเด็น เศรษฐกิจพอเพียงคือการทําการเกษตร ซึ่งทั้งสาม
ทานใหขอมูลตรงกันวา ประชาชนที่พบเจอ (และประชาชนในพื้นที่สําหรับคุณไพสิทธิ์)หลายราย
จะคิดจริงๆ วาเศรษฐกิจพอเพียงคือการทําเกษตร การปลูกผัก เลี้ยงสัตว ซึ่งก็เปนความจําเปนที่
จะตองสรางความเขาใจใหมากขึ้น เพื่อใหเขาใจวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแทจริงแลวเปนปรัชญา
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สําหรับการดําเนินชีวิต ไมวาจะประกอบอาชีพอะไร มีฐานะอยางไร ทุกคนก็สามารถประยุกตใชได
ทั้งหมด ทั้งในการทํางานและในการดําเนินชีวิตสวนตัว โดยอาศัยหลักพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุมกันและเงื่อนไขความรูและคุณธรรม เปนตัวกํากับพฤติกรรมของตนเองหรือขององคกร

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
บทนี้ประกอบดวย 3 หัวขอ ดังตอไปนี้
5.1 สรุปผล
5.1.1 การใหความหมายของผูใหขอมูลสําคัญ
5.1.2 การประยุกตใชของแตละภาคสวน
5.2 อภิปรายผล
5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่องานวิจัยครั้งตอไป

5.1 สรุปผล
5.1.1 การใหความหมายของผูใหขอมูลสําคัญ
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญที่มีพื้นฐานทางอาชีพที่ตางกัน ไดแก เกษตรกร นักธุรกิจ
และนักวิชาการ เกี่ยวกับความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งที่พบคือตัวแทนที่ใหขอมูลมี
แนวความคิดคลายคลึงกัน กลาวคือ ทั้งหกคน มีแนวความคิดตรงกันวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือการเนน การพึ่ งพาตนเองอยา งมีความรูและมีคุณ ธรรม กลาวคือ ในระดับปจเจกหรือระดับ
ครอบครั ว การพึ่ ง ตนเองทํ า ให เ รามี ชี วิ ต ที่ มั่ น คงและคุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น สามารถรั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงไดอยางทันทวงที ซึ่งการพึ่งตนเองเงื่อนไขสําคัญก็คือตองมีความรูในการพึ่งตนเอง
ดวย คือตองรูวาเราถนัดอะไร พื้นที่หรือคนแวดลอมเปนอยางไร เอื้ออํานวยกับสิ่งที่เราถนัดหรือไม
มีปญหาหรื ออุ ปสรรคอย า งไรบา ง

และจะมีวิธีแ กไ ขอยางไร เพื่อปรับ ตัวใหเ หมาะสมกับ

สภาพแวดลอมนั้น ๆ ได และเมื่อพึ่งตนเองไดอยางพอสมควรแลว ก็จึงแบงปน ทรัพยสิน หรือ
ความรูของตนใหผูอื่น ซึ่งผูใหขอมูลทั้งหกคน ก็ลวนใชแนวทางลักษณะนี้ในการประกอบอาชีพ
และดําเนินชีวิต
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แตเมื่อแยกพิจารณาตามหลัก “สามหวง สองเงื่อนไข” จะพบวา ผูใหขอมูลสําคัญที่เปน
เกษตรกรจะใหความสําคัญไปที่หลัก ความพอประมาณมากอนเปนอันดับแรก กลาวคือ เวลาจะทํา
อะไรจะคิดกอนวา ทําไหวหรือไม ทําแลวจะมีคาตอบแทนหรือคาใชจายเทาไหร ในสวนของหลัก
ภูมิคุมกันจะเปนผลพลอยไดมากกวาที่จะคิดวางแผนไวตั้งแตแรก ในสวนของเงื่อนไขความรูและ
คุณธรรมนั้น เนื่องจากทั้งสองเปนเกษตรกรที่เคยประสบกับความลมเหลวในการปลูกพืชแบบเกา
(ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ใชสารเคมีทุกขั้นตอนในการผลิต) จึงขวนขวายหาความรูในการเปลี่ยนแปลงไปสู
สิ่งที่ดีกวาซึ่งในที่สุดก็ทําใหพื้นดินมีความอุดมสมบูรณอีกครั้ง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความรูความ
เขาใจของเกษตรกรทั้งสองคนที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดเปนอยางดี และตรงจุดนี้ยังแสดง
ใหเห็นถึงความสําคัญของเงื่อนไขความรูที่ถือเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหการประยุกตใชประสบ
ความสําเร็จ และเมื่อสําเร็จแลวเงื่อนไขคุณธรรม เชนการแบงปนความรู แบงปนผลผลิตจึงจะถูก
นํามาคํานึงถึง
เมื่อดูที่ผูใหขอมูลสําคัญที่เปนนักธุรกิจ พบวาจะมีมุมมองที่ครอบคลุมหลักการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมากกวา กลาวคือ สําหรับดร.วัชระมงคล ในการบริหารองคกรของตนจะนําเอาทั้ง
สามหลักและทั้งสองเงื่อนไขมาใชพรอมๆกัน เชน การลงทุนเพิ่มจะไมใหเกินหนี้สินในอัตราสวน
1:1 (เขาหลักพอประมาณและมีภมู ิคุมกัน) มีสวนวิจัยและพัฒนาเปนของตนเองเพือ่ ลดการพึ่งพาจาก
ภายนอก (เข า หลั ก ภู มิ คุ ม กั น ) มี ส วั ส ดิ ก ารและเงิ น เดื อ นที่ ดี ใ ห กั บ พนั ก งานและสนั บ สนุ น ให
พนักงานบําเพ็ญสาธารณประโยชน (เขาเงื่อนไขคุณธรรม) ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นพรอมๆกันแต
แยกกันคนละสวนภายใตองคกรใหญเดียวกัน
ในสวนของดร.พิพัฒน สิ่งที่นาสนใจคือ สําหรับด็อกเตอรพิพัฒนแลว จากประสบการณ
การปดบริษัทของตัวเองถึงสองครั้ง ทําใหตกผลึกวา การนําหลักสามหวงสองเงื่อนไขในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชนั้น จะตองพิจารณาพรอมกันทั้งหมด จะพิจารณาแยกเปนสวนๆไมได
เชนในบางกรณีเราอาจจะมีทุนเพียงพอในการลงทุนเพิ่มหรือในการเปดแผนกใหม แตเมื่อพิจารณา
ตามหลักเหตุผลและหลักภูมิคุมกันแลว เราสามารถคาดการณอนาคตไดวาจะมีแตปญหาและการ
ลงทุ น เพิ่ มนี้ จ ะยิ่ ง ทํ า ให แ ย ลง ในแงนี้ ดร.พิพัฒ นบอกวา ถา เราดึงดั น จะลงทุ น ตอ แสดงว าเรา
พอประมาณเพราะเรามีทุนเพียงพอที่จะลงทุน แตเราไมมีเหตุผลและขาดภูมิคุมกันเพราะสามารถ
เล็งเห็นผลอนาคตไดวาทุนที่เราจะลงไป มีแนวโนมจะขาดทุนสูงมาก
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ทั้งนี้อาจเพราะในทางธุรกิจมีสิ่งที่ตองคํานึงมากกวาการทําการเกษตรเพียงอยางเดียว ซึ่ง
สามารถขยายความตอไดวา หากเกษตรกรมีความคิดที่กาวหนาอีกขั้น คือตองการจําหนายผลผลิต
ของตัวเองโดยไมผานพอคาคนกลาง ก็จําเปนจะตองมีความรูในเรื่องการตลาดที่มากขึ้น และภาครัฐ
ก็ตองสงเสริมทั้งในเชิงความรูและเงินอุดหนุนรูปแบบการคาลักษณะนี้มากขึ้นดวยเชนกัน
ในมุมมองของนักวิชาการเห็นวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ แนวทางหรือหลักในการ
ดําเนินชีวิต ทีไมวาใครก็ตามจะอาชีพใดหรือมีฐานะเปนเชนไรก็สามารถนําไปปรับใชได และยัง
สามารถเปนหลักในการพัฒนาประเทศไดอีกดวย โดยอาศัยหลักสามหวงสองเงื่อนไขเปนตัวกํากับ
พฤติกรรมตางๆวามีความเหมาะสมกับอัตภาพของตนหรือของประเทศมากนอยเพียงใด ซึ่งก็ตอง
พิจารณาทุกหลักและทุกเงื่อนไขไปพรอมๆกัน ผลลัพธและวิธีการปฏิบัติจึงจะออกมาตรงตามความ
ตองการและไมเบียดเบียนใคร
5.1.2 การประยุกตใชของแตละภาคสวน
ในสวนของเกษตรกรทั้งสองคน เริ่มตนเปลี่ยนแปลงโดยการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเขาอบรมเพิ่มความรูตามที่หนวยงานราชการตางๆจัดขึ้น เมื่อศึกษา
พอสมควรแลวจึงเริ่มลงมือเปลี่ยนแปลง คือ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทําการเกษตรจากการปลูกพืช
เชิง เดี่ยวและใชสารเคมีใ นทุกขั้น ตอนการผลิต มาเป นการเกษตรแบบผสมผสานและมี การนํา
อินทรียวัตถุมาใชแทนสารเคมีสังเคราะห และมีการจดบัญชีครัวเรือนเพื่อรับทราบถึงตนทุนที่ตัวเอง
ไดใชไป มีการขุดบอน้ําตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อรองรับการใชน้ําในยามขาดแคลน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหเกษตรกรทั้งสองคนมีชิวิตที่ดีขึ้น ผลผลิตมีจํานวนมากขึ้นขณะที่ตนทุน
ลดลง สามารถปลดหนี้ไดและสุขภาพรางกายก็กลับมาแข็งแรงขึ้น รวมไปถึงพื้นที่ของทั้งสองคนก็
ไดความอุดมสมบูรณกลับคืนมา
ในสวนของนักธุรกิจ จุดเปลี่ยนสําคัญอยูในชวงวิกฤติเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 ภายหลังจาก
เกือบตองปดกิจการ เมื่อไดมีโอกาสศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบวกกับประสบการณที่ผาน
มา ทําใหดร.พิพัฒนเลือกที่จะยุบแผนกพัฒนาซอฟแวรที่เปนภาระทางตนทุนทิ้งเพื่อความอยูรอด
ของบริษัท ขณะที่ดร.วัชระมงคลเลือกที่จะเปดแผนกใหมคือแผนกพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑรวมไป
ถึงการจางโรงงานภายในประเทศผลิตเพื่อลดการพึ่งพาจากภายนอกใหมากที่สุด และทั้งสองคนมี
แนวคิดตรงกันภายหลังจากไดศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวา ตองเห็นพนักงานเปนเสมือนคน
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ในครอบครัว สวัสดิการตางๆรวมถึงเงินเดือนของทั้งสองแหงจึงมากกวาที่อื่นๆ รวมไปถึงภาระงาน
ก็จะมีการคิดคํานวณอยางถี่ถวนทุกครั้งเวลารับงานเพื่อไมใหภาระงานตกอยูกับพนักงานมาก
จนเกินไป ซึ่งผลที่ไดรับคือ ทําใหบริษัทมีกําไรอยางสม่ําเสมอและสามารถอยูรอดไดทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงเปนอยางดี อัตราการเขา-ออกของพนักงานก็ลดลงทําใหเกิดความตอเนื่องของ
งานมากขึ้น รวมไปถึงประสิทธิภาพของพนักงานก็สูงมากขึ้น เพราะไมตองกังวลเรื่องภาระทาง
บาน เนื่องจากทางบริษัทจายผลตอบแทนใหสูง ซึ่งสงผลใหผลิตภัณฑของบริษัทมีความหลากหลาย
ทันสมัยและตอบโจทยความตองการของลูกคาไดมากยิ่งขึ้น
ในสวนของนักวิชาการ การประยุกตใชมีความคลายคลึงกันคือ ทําในสิ่งที่เหมาะสมแก
หนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมายซึ่งมีหลายหนาที่ เชน อาจารย บิดาหรือมารดา ผูบริหาร และมีการ
ออมเงินผานการลงทุนในกองทุนหรือหุนตางๆเพื่อเปนภูมิคุมกันในอนาคต โดยหลักในการลงทุนก็
เนนการกระจายความเสี่ยงและลงทุนในหุนหรือกองทุนที่มีความเสี่ยงอยูในเกณฑที่ตนเองรับได
แตทั้งนี้ก็ไมไดเครงครัดในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดเวลา เพื่อไมให
เครียดจนเกินไป ซึ่งผลที่ไดรับก็คือ ทําใหชีวิตมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น มีความสบายกาย
และสบายใจมากขึ้น
ในส ว นขององค ก รภาครั ฐ เทศบาลตําบลปลายพระยาในอดีต จะเนน การรับคําสั่ง จาก
สวนกลางทําใหโครงการหลายโครงการไมไดตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพื้นที่
อยางแทจริง เมื่อไดนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในองคกร ไดแก การจัดทํา
แผนงานลวงหนาสามปโดยประชาชนเปนผูรวมกําหนดแผนงานในทุกขั้นตอน การบริหารงาน
ภายในก็มีการสงเสริมใหพนักงานไดเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู มีการเปดเผย
ขอมูลตางๆเพื่อความโปรงใส รวมไปถึงรวมมือกับสถานศึกษาตางๆในการจัดการเรียนการสอน
ภายในเขตเทศบาล เพื่ออํานวยความสะดวกใหคนในชุมชนสามารถเรียนไดโดยไมไดตองเดิน
ทางเขาตัวเมือง และจัดตั้งศูนยเรียนรูเพื่อใหชาวบานไดเขามาหาความรู โดยใชการแนะนําเปนหลัก
เพื่อใหชาวบานไดคิดพิจารณาดวยตนเองวา สนใจหรือมีความถนัดในสิ่งใด
สําหรับศูนยเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขตภาคเหนือ กอนหนานี้ชาวบานใน
บริเวณที่ตั้งของศูนยตางคนตางทํา ไมมีการแลกเปลี่ยนความรูกัน หรือหากตองการความรูเพิ่มเติมก็
ตองไปหาจากที่อื่นซึ่งก็จะมีคาใชจายเพิ่มขึ้น การจัดตั้งศูนยเรียนรูทําใหชาวบานมีพื้นที่ในการ
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แลกเปลี่ยนความรู และยังเปนศูนยกลางในการประชาสัมพันธโครงการตางๆของทางศูนยอีกดวย
และเนื่องจากเปนศูนยระดับภูมิภาคทําใหมีพื้นที่มากและฐานเรียนรูมีมากถึงยี่สิบฐาน กลายเปน
เครือขายปราชญชาวบานของจังหวัดเชียงใหม ที่คนตางพื้นที่หากตองการมารับการอบรมก็จะอาศัย
ปราชญชาวบานเหลานี้ในการถายทอดความรู ถือเปนการสรางรายไดอีกทางหนึ่งของชาวบานดวย
จากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับองคกรภาครัฐทั้งสอง ผลที่ไดรับคือ
ภายในองคกรเองก็มีความโปรงใสในการทํางาน งบประมาณก็ถูกใชไปอยางคุมคา และยังทําให
ชุมชนโดยรอบมี ความเข มแข็ งขึ้ น ประชาชนมีความรูที่ถู ก ตองในการประกอบอาชีพจากการ
สงเสริมความรูและเงินทุนของภาครัฐ รวมถึงสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด
นโยบายทําใหนโยบายตางๆของภาครัฐตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
และประชาชนในพื้นที่ก็มีความมั่นคงทางการเงินเพิ่มมากขึ้นและพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
จากโลกภายนอก
ในสวนของชุมชน ในอดีตจะรอรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐเปนหลักทําใหหลายๆครั้ง
ผลประโยชนที่ไดรับไมตรงตามความตองการอยางแทจริง และผลประโยชนเหลานั้นไมมีความ
ยั่งยืนเปนเพียงการแกปญหาเฉพาะหนา จากการนําของผูนําชุมชนทั้งสองชุมชนภายหลังจากเขารับ
การอบรมเพิ่มความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากชุมชนอื่นๆ ทําใหทั้งสองชุมชนหันมา
พึ่งตนเองมากขึ้น คือ มีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมตางๆเพื่อเพิ่มรายไดและลดรายจายใหกับชุมชน
มีก ารผลิตสิ นค า ของชุมชนเพื่ อจํ าหนายใหแ กคนภายในชุมชนดว ยกัน เองในราคาสมาชิกและ
จําหนายใหแกคนภายนอกที่มาดูงาน ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวอาศัยวัตถุดิบที่หาไดงายในชุมชนเปน
หลัก มีการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนโดยเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในชุมชนทุกคน ในกรณีเจ็บปวย หรือ
เสียชีวิตของคนในชุมชน เพื่อเปนหลักประกันในชีวิต มีการประชุมกันทุกเดือนเพื่อรับทราบปญหา
ของกลุมตางๆและหาแนวทางแกไขรวมกันโดยยึดหลักการมีสวนรวมของคนในชุมชนเปนหลัก
ผลที่ไดรับคือ คนในชุมชนมีความสามัคคีกันมากขึ้น เปนการสรางจิตสํานึกการเปนเจาของชุมชน
รวมกัน รายไดของคนในชุมชนมีเพิ่มมากขึ้นและรายจายก็ลดลงดวยเชนกัน และยังสรางความ
ภาคภู มิ ใ จให กั บ คนในชุ ม ชนที่ ส ามารถพึ่ ง ตนเองได แ ละยั ง เป น แบบอย า งให ชุ ม ชนอื่ น หรื อ
หนวยงานอื่นมาศึกษาเปนตัวอยางอีกดวย
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5.2 อภิปรายผล
ในประเด็นของการตีความ ผูใหขอมูลสําคัญในกลุมเกษตรกรไดแก คุณธนพล ศรีใสและ
คุณสุพจน โคมณี ไดแสดงใหเห็นถึงความรูความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผาน
การศึกษาอยางจริงจังจากแหลงขอมูลตางๆ และลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กานดา เตะขันหมาก (2552) ที่สํารวจความรูความเขาใจของเกษตรกรในบริเวณจังหวัดลพบุรี
ที่เขารวมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จังหวัด
ลพบุรี พบวา เกษตรกรสวนใหญมีความรูความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางดี
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของภาครัฐที่ตองสงเสริมและใหความรูแกเกษตรกร รวมไปถึงตัว
เกษตรกรเองก็ตองสนใจที่จะเรียนรูและเปลี่ยนแปลงตัวเองดวย
ผูชวยศาสตราจารยดร.ณดา ผูชวยศาสตราจารยดร.ธันวาและปลัดไพสิทธิ์ ใหขอมูลตรงกัน
วา ประชาชนจํานวนมากยังเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมรอบดาน และบางคนเขาใจเปนอยางดี
บางคนก็เขาใจเพียงดานเดียว สอดคลองกับงานวิจัยของจําเนียร ชุณหโสภาค และคณะ (2551) ที่ได
ศึกษาการพัฒนาศักยภาพดานความรูเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบวาความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของผูนําชุมชนมีความแตกตางกันในแตละชุมชน
ในสวนของดร.พิพัฒน ที่เลือกปดแผนกพัฒนาซอฟแวรเพื่อรักษาบริษัทใหอยูรอด พบวามี
ความสอดคลองกับวิธีการขามผานวิกฤติของบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ดังแสดงใน
หนั ง สื อ “การประกวดผลงานตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (2551 : 107-111)
กลาวคือ บริษัท ปูนซีเมนตไทยเอง ก็ประสบความยากลําบากในชวงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540
เพราะมูลหนี้เพิ่มสูงขึ้นเปนเทาตัวจากการลอยตัวคาเงินบาท สิ่งหนึ่งที่บริษัทปูนซีเมนตไทยทําเพื่อ
การอยูรอด คือการยุติธุรกิจในสาขาที่บริษัทไมมีความถนัด เพื่อเปนการประหยัดรายจายของบริษัท
และเปนการกลับมาเพงความสนใจไปที่ธุรกิจที่บริษัทถนัดอยูแลวมากขึ้น
ในอีกทางหนึ่ง การกลับมาเพงความสนใจไปที่ธุรกิจที่ตัวเองถนัดของบริษัท ปูนซีเมนต
ไทย ก็มีความสอดคลองกับหลักการทําธุรกิจของดร.วัชระมงคล ที่จะทําแตเฉพาะผลิตภัณฑที่
เกี่ยวกับหองน้ําเทานั้น เพราะเปนสิ่งที่มีความรูและมีความถนัด และอีกประการหนึ่งที่สอดคลองกัน
ก็คือ การระมัดระวังในเรื่องการเงิน โดยเฉพาะการขยายการลงทุนตองเปนไปอยางรอบคอบและมี
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อัตราสวนหนี้ตอทุนใหนอยที่สุด
อี ก ประการหนึ่ งที่ มี ความสอดคลองกั น ของบริษั ทที่ดําเนิ น ตามหลั ก ปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง คือ การดูแลเอาใจใสพนักงานเสมือนเปนครอบครัว โดยการบริหารบุคคลภายในองคกร
ของผูใหขอมูลสําคัญทั้งสองคนมีความสอดคลองกับบริษัทปูนซีเมนตไทย และบริษัท ชุมพร คาบา
นา รีสอรท (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ,
2551: 178-183) กลาวคือ ใหความสําคัญกับพนักงาน ไมวาจะเปนเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการที่ไม
เอาเปรียบและคอนขางสูงกวาที่อื่น รวมถึงเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความเห็น
เพื่ อ พั ฒ นาบริ ษั ท ให ก า วหน า ยิ่ ง ขึ้ น และส ง เสริ ม ให พ นั ก งานมี ค วามรู ม ากยิ่ ง ขึ้ น โดยการให
ทุนการศึกษาหรือจัดหาแหลงเรียนรูใหสะดวกและทันสมัย หรือในกรณีของชุมพร คาบานา รีสอรท
เนื่องจากพนักงานสวนใหญจะมีญาติพี่นองที่มีที่ดินทํากินอยูแลว ก็จะเปนการสงเสริมใหความรู
และใหทุนใหพนักงานปลูกผักและผลไมปลอดสารพิษเพื่อปอนใหกับโรงแรม นอกจากนี้บริษัท
เหลานี้ก็ยังสงเสริมใหพนักงานทุกคนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดําเนินชีวิต
สวนตัวดวย
จากงานวิจัยของสมพร กรุดนอย (2552) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูการประยุกต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารจัดการองคการกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตและคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของพนักงานในบริษัทแพรนดา จิวเวลรี่ (บริษัทแพรนดา จิวเวลรี่ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสาขาธุรกิจขนาดใหญ) พบวาการ
บริหารงานบุคคลของบริษัทแพรนดา มีความสอดคลองกับบริษัทของผูใหขอมูลสําคัญในกลุมนัก
ธุรกิจ และสอดคลองกับบริษัทอื่นๆที่นําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชดวย คือการที่
บริษัทไมเอาเปรียบพนักงาน สงเสริมการเรียนรูและการเปดใหแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองคกร
และการสนับสนุนใหพนักงานรูจักประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขากับการดําเนินชีวิต
สงผลใหคุณภาพชีวิตทั้งในและนอกการทํางานมีเพิ่มมากขึ้น
ในกรณีของการประยุกตใชในระดับชุมชนนั้นผูนําชุมชนถือไดวาเปนกําลังสําคัญในการ
ทําใหการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสบความสําเร็จ กลาวคือ ผูนําชุมชนตองมีความ
กลาที่จะเปลี่ยนแปลงและตองทําใหเปนตัวอยางเสียกอน ลูกบานจึงจะสนใจปฏิบัติตาม (ในกรณีนี้
คือผูใหญชาติชาย เหลืองเจริญ กับคุณศุภิสรา ทองศรีเมือง) ซึ่งตรงกับผลงานวิจัยของ ภูริปญญา เกิด
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ศรี (2553) ที่ทําการศึกษาปจจัยความสําเร็จในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูป
ที่ดิน ศึกษากรณี ตําบลนิคมกระเสียว อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญ
มีความเห็นวาความสําเร็จในการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นอยูกับภาวะผูนําของผูนํา
ชุมชนและผูนําเกษตรกร
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาไปที่รูปแบบของการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับ ชุ ม ชนของทั้ ง ชุ มชนบ า นมั่ น คง เขตบางบอนและชุม ชนบ านจํา รุง จัง หวั ด ระยองแลว มี
รู ป แบบการนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต ใ ช ที่ ส อดคล อ งกั บ ชุ ม ชนในหนั ง สื อ
“กรณี ศึ ก ษา ชุ มชนเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ที่ จัด ทํ าขึ้ น โดย คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อนเศรษฐกิ จ
พอเพียง (2548) ซึ่งประกอบไปดวย 5 ชุมชนตัวอยาง คือ บานมวงหวาน-โคกเจริญ จังหวัดบุรีรัมย
บานรองกาศใต จังหวัดแพร บานหนองกลางดง จังหวัดประจวบคีรีขันธ บานวังลุม จังหวัดระยอง
และชุมชนแผนดินทองคอยรุตตั๊กวา จังหวัดกรุงเทพ รูปแบบดังกลาวคือ เริ่มตนทําในสิ่งที่ชุมชน
ตนเองถนัดหรือมีความรูอยูแลว และนําภูมิปญญาดั้งเดิมในชุมชนกลับมาศึกษาและปรับใชใหม
โดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก จากนั้นจึงรวมกลุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ผลิตสินคา
รวมกัน บอกเลาและแกไขปญหารวมกัน จากนั้นจึงรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนใหเปนสินคาที่มีคุณภาพและพัฒนาชุมชนเปนศูนยเรียนรู
เพื่อตอยอดใหคนจากที่อื่นๆไดเขามาศึกษา และขณะเดียวกันก็สามารถจําหนายผลิตภัณฑของ
ทองถิ่นของตนได และยังเปนการเก็บรักษาภูมิปญญาทองถิ่นไวไมใหเลือนหายไปอีกดวย
ในสว นของเทศบาลตํา บลปลายพระยา จากขอมูลของปลัดไพสิทธิ์พบวา ในอดีตทาง
เทศบาลจะรอรับคําสั่งจากหนวยงานกลางเพื่อทําโครงการตามที่เบื้องบนสั่งลงมา ซึ่งหลายครั้ง
ไมใชโครงการที่ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง เปนเพียงโครงการที่จัดขึ้น
เพื่อใหผานตัวชี้วัดเทานั้น ซึ่งเปนการสูญเสียงบประมาณไปโดยไรประโยชน ซึ่งจากขอมูลดังกลาว
สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรินทร สายสาระ และคณะ (2548) ที่ศึกษาการสรางวิสาหกิจชุมชน
โดยกลุมคนจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในองคการบริหารสวนตําบลบานเพิ่ม อําเภอผาขาว
จังหวัดเลย โดยพบวา องคการบริหารสวนตําบลแหงนี้กอนเริ่มดําเนินโครงการก็เปนไปในลักษณะ
เดียวกัน คือโครงการตางๆจะถูกสั่งมาจากหนวยงานกลางเปนสวนใหญ ทําใหกลุมคนจนในตําบล
แหงนี้ไมไดรับประโยชนจากโครงการเหลานั้นเทาที่ควร ทางคณะผูวิจัยรวมกับองคการบริหารสวน
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ตําบลแหงนี้จึงรวมมือกันจัดทําแผนที่สามารถตอบสนองตอความตองการของกลุมคนจนไดอยาง
แทจริง

5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
1) ภาครัฐตองมีมาตรการในการสนับสนุนเกษตรกรในการเปลี่ยนวิธีการทําเกษตร เชน
การออกสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ําใหกับเกษตรกรที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํา
เกษตรมาเปนเกษตรแบบผสมผสานและปลอดสารเคมี โดยกําหนดใหชําระเงินภายหลังจากผานไป
แลวสามป เนื่องจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ พบวาการเปลี่ยนวิธีการทําเกษตรมาเปนแบบ
ผสมผสานและอาศัยธรรมชาติมากขึ้นนั้น ในชวงสามปแรก ผลผลิตจะลดลงถึง 50% จากที่เคยได
เมื่อเทียบกับปกอน ๆ ทําใหเกษตรกรหลายรายแมจะมีความตั้งใจในการเปลี่ยนวิธีการทําเกษตร
ของตัวเอง แตเมื่อประสบปญหาขาดเงินทุนในการหมุนเวียนการทําการเกษตร ก็ทําใหเหมือนถูก
บังคับทางออมใหตองกลับไปกูหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อใชจายและอาจตองกลับไปใชวิธีการปลูกพืชแบบใช
สารเคมีสังเคราะหเหมือนเดิมเพื่อใหมีรายไดเพียงพอในการอยูรอด
2) หนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและทองถิ่น ตองบูรณาการการทํางาน
รวมกันมากกวาเดิม ควรมีการติดตอกันอยางใกลชิดเพื่อจัดโครงการร วมกันในสวนที่มีตัวชี้วัด
เหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพของโครงการที่จะเพิ่มมากขึ้นและการประหยัดงบประมาณอีก
ทางหนึ่งดวย
3) นําบุคคลหรือองคกรตัวอยางที่ประสบความสําเร็จในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาสังเคราะหแนวคิดและวิธีปฏิบัติและจัดทําเปนคูมือสําหรับบุคคลในอาชีพตางๆ เพื่อเปน
ตัวอยางในการแสดงใหเห็นถึงการประยุกตใชที่ทําไดทุกอาชีพ
4) ควรมีมาตรการสรางแรงจูงใจ เชนมาตรการทางภาษีใหกับภาคเอกชนที่ใชแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินธุรกิจ ไดแกบริษัทที่เนนการผลิตแบบรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทที่ดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว โดยใชมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.9999
เปนตัวเทียบเคียง
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5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่องานวิจัยครั้งตอไป
1) ผูใหขอมูลสําคัญควรมีจํานวนมากกวานี้ เพื่อความเปนตัวแทนอยางแทจริงในแตละกลุม
อาชีพ
2) ควรมีการเก็บขอมูลจากบุคคลทั่วไปในสาขาอาชีพตางๆ เพื่อใหไดแงมุมเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายมากขึ้น
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แบบฟอรมการสัมภาษณเพื่อประกอบวิทยานิพนธเรื่อง
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาแนวคิดและการประยุกตใชในสังคมไทย”
ผูใหขอมูลสําคัญ
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ
วันที่สัมภาษณ
แนวคําถามตามวัตถุประสงค (อาจมีคําถามยอยเพิ่มเติมในแตละแนวคําถาม)
วัตถุประสงค
1.

สํารวจความรูความเขาใจและการตีความของ

แนวคําถาม
1.

ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามความคิ ด ท า นมี

แต ล ะบุ ค คลที่ มี ต อ หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ ความหมายวาอยางไร
พอเพียง

2.หลั ก ปฏิ บั ติ ข องปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตาม
ความคิดของทาน มีหลักการที่สําคัญอยางไรบาง

2.ศึกษาการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1. คุณคาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงผล

ไปประยุ ก ต ใ ช ทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล และระดั บ ตอการดําเนินชีวิตอยางไร ทั้งในระดับบุคคล ระดับ
อ ง ค ก ร ทั้ ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น แ ล ะ ใ น องคกรและในระดับประเทศ
ระดับประเทศ

2. ทานไดปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หรือไม เพียงใด และผลการนําไปใชเปนอยางไรบาง
3. หลังจากนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ตาม ทานมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง
4. ทานพบปญหาหรืออุปสรรคใดๆบางหรือไม ใน
การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขากับ
การดําเนินชีวิตของคุณ
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3.เพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการขั บ เคลื่ อ น 1.

ท า นจะมี ข อ เสนอแนะอย า งไรบ า ง ในการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหสอดคลองกับ ขั บ เคลื่ อ น หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ให
สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย
บริบทของประเทศไทย
2.ทานคิดวาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใหประสบความสําเร็จในระดับประเทศ เปนหนาที่
ของภาครั ฐ อย า งเดี ย วหรื อ ไม หรื อ จริ ง ๆแล ว ภาค
สวนอื่นๆ เชนภาคเอกชน ภาคประชาชนจะมีสวน
รวมอยางไรบาง
3.

ท านคิ ด ว า เงื่ อ นไขของความสํ า เร็จ ในการ

ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบาง

ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลสําคัญทุกทานที่ไดสละเวลาในการใหสัมภาษณ
ขอผิดพลาดใดๆ ที่เกิดภายในวิทยานิพนธฉบับนี้ ขาพเจาผูทําวิจัยขอรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว
สุขสันต อิทธวิทยาวาทย
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แบบฟอรมการสัมภาษณเพื่อประกอบวิทยานิพนธเรื่อง
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาแนวคิดและการประยุกตใชในสังคมไทย”

ผูใหขอมูลสําคัญ

สุพจน โคมณี

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ

เกษตรกร

วันที่สัมภาษณ

18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลสําคัญทุกทานที่ไดสละเวลาในการใหสัมภาษณ
ขอผิดพลาดใดๆ ที่เกิดภายในวิทยานิพนธฉบับนี้ ขาพเจาผูทําวิจัยขอรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว

สุขสันต อิทธวิทยาวาทย
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เมื่อกอนจะมาทําเกษตรอินทรีย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คุณสุพจนทําอะไรมากอนครับ
ผมก็เหมือนเกษตรคนอื่นๆที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว และใชสารเคมีเปนหลัก ชีวิตนี้สูในลักษณะนี้มา
ตลอด
แลวอะไรถึงเปนจุดเปลี่ยนที่ทําใหหันมามองเกษตรอินทรียและเศรษฐกิจพอเพียงครับ
คือผมเคยทําเกษตรเคมีจนตรวจพบวา เลือดในตัวของผมมีอันตรายใกลถึงชีวิต ผมก็เลยตองเริ่มหา
วิธีใหม คือเมื่อกอนก็คิดวา ถาขาดปุยเคมีเราคงอยูไมได คงปลูกพืชไมขึ้นแนๆ ก็พอดีที่ไดไปอาน
เจอการทรงงานของในหลวง ที่ทานไดบอกไดสอน ไดทําเปน ตัวอยางใหดู เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม ตอนแรกๆก็ยังสงสัยอยูวา ทําไดจริงไหม แตพอติดตามงานของทาน
ที่ทานเสด็จไปแกปญหาที่ตางๆ เชนปญหาดินเค็ม น้ํากรอย อะไรตางๆ เชนที่ศูนยพิกุลทอง ดินเค็ม
เพาะปลู ก อะไรไม ไ ด ท า นก็ ไ ปดํ า เนิ น การ ที่ เ รี ย กกั น ว า แกล ง ดิ น จนในที่ สุ ด ดิ น ก็ ก ลั บ มาดี
เหมือนเดิม อาจไมอุดมสมบูรณสูงสุด แตก็สามารถนํามาใชประโยชนไดมากขึ้น
แลวกอนหนานี้คุณสุพจนเคยทําที่ไหนครับ
ผมทําแบบนี้อยูที่บานหนองขอย ตั้งแตเมื่อ 18 ปที่แลว หลังจากหันหลังใหกับเคมีอยางเด็ดขาด และ
หลังจากไดติดตามและศึกษางานที่ในหลวงทําอยางเต็มที่ ตอนนี้ที่นั่นเดินไมโดนแดดแลวครับ
เพราะผมปลูกตนไมไวเยอะมาก มีตึกนอนไดรอยคน หองน้ํา

27 หอง และพอดีผมไปเขาเฝา

พระเทพฯ ท า นตรั ส ว า ท า นไม อ ยากเห็ น จุ ด สาธิ ต เพราะเยอะมากแล ว และท า นมองว า ไม มี
ประโยชน ทานอยากเห็นเกษตรกรใชชีวิตจริงๆอยูในพื้นที่นั้นๆแบบจริงๆ ผมก็เลย เอาละ มาเริ่ม
บุกเบิกตรงนี้ ซึ่งตองขอบอกกอนเลยวา ที่ดินผืนนี้ กอนผมมา ไมมีตนไมแมแตตนเดียว เปนที่นาเกา
โลงๆ เนื้อที่สามสิบกวาไร ไมมีตนไมแมแตตนเดียว ผมตองมานอนในที่โลงๆนี้เปนเวลาสิบหาวัน
ดวยกัน เพื่อคิดคํานวณวาจะตองทําอะไรบาง จะปรับพื้นที่อยางไร ตรงไหนจะทําอะไร นอนแบบ
ไมมีไฟฟาใดๆ ขึงผาใบนอนเลย
แลวหลักปฏิบัติของคุณสุพจนเปนอยางไรครับ
ผมคิ ดว า จริง ๆแลว ในหลวงท า นทําใหดูมาตั้ง นานแลว ตามศูน ยพัฒนาตางๆทั่ว ประเทศ ศูน ย
เหลานั้นคือแหลงรวมของปญหาที่สะสมมานาน พระองคทานก็ไปแกไขใหดู ไปทําใหดูวา ตอใหมี
ปญหาหนักขนาดไหน ก็แกได ถามีความรูและความตั้งใจจริง ทีนี้ เกษตรกรนะ หลายคนมีความ
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ตั้งใจแตขาดความรู ทานก็สงเสริมความรูให ในสวนจิตรฯทานก็ทําใหดูตั้งเยอะแยะ ไปศึกษากันได
ทุกคนอยูแลว คือถาคุณตั้งใจจริง คุณก็ทําได และที่สําคัญผมวา มันตองมีศรัทธาดวย คือคุณคิดจะ
มาทําเกษตรอินทรียตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คุณตองศรัทธากอน ตองเชื่อวามันทําไดจริง เห็นผล
จริง ซึ่งจริงๆก็อยางที่บอกวา ในหลวงก็ทําใหดูตั้งเยอะแลว วามันทําไดจริง เห็นผลจริง แตหลายคน
ก็ยั ง กล า ๆกลั ว ๆ กลั ว จะไม ไ ด ผลผลิ ต มากเท า เดิ ม คื อยั ง ยึ ด ติ ด กั บ แบบเดิ ม ๆอยู และกลั ว ว า ถ า
เปลี่ยนแปลงแลวจะลมเหลว
แลวถาทําเกษตรอินทรีย มันไดผลผลิตนอยกวาเดิมจริงไหมครับ
ก็จริงครับ ไดนอยกวาเดิมจริง แตก็ไมไดนอยกวาแบบมากมาย แตคนที่คิดแบบเขาขางเคมี ลืมคิด
ไปวา แมจะไดผลผลิตนอยลงก็จริง แตตนทุนก็ลดตามไปดวย ซึ่งตนทุนถาเทียบกันแลวนี่เห็นชัด
นะครับ ตางกันมากกวาครึ่งตอครึ่งเลยดวยซ้ํา แถมยังมีเรื่องผลพลอยไดอื่นๆอีก เชน ถาใชเคมี
นอยลงหรือไมใชเลย สุขภาพของเราก็จะดีขึ้น คาใชจายในการเดินทางไปหาหมอ ในการรักษา ก็จะ
มีนอยลง นอกจากนี้การทําเกษตรลักษณะนี้มันมีผลพลอยไดอยางอื่นอีก เชน เวลาผมปลูกขาว ผม
ปลอยปลาลงนาดวยนะครับ ไดทั้งขาวไดทั้งปลา ตอนนี้ผมเลี้ยงไกดวย ขี้ไกที่รวงลงน้ําผมก็จัดการ
เอาไปทําเปนปุยมาใสตนขาวไดอีก ไขก็เอาจากแมไก ซึ่งออกทุกวัน แถมเมื่อเวลาเก็บเกี่ยวขาว ขาว
มันรวง มันหักก็ไมนอย ปลายขาวทั้งหลายเหลานั้นผมก็ไมไดทิ้ง เก็บไวเปนหลายรอยกิโล แลวก็
กลายมาเปนอาหารใหไกใหปลาไดอีก คือจริงๆถาฟงในหลวงพูดสักหนอย ประเทศชาติก็อยูแบบ
สบายๆไปแลว เพราะทานบอกขอแคพึ่งตนเองไดแคหนึ่งในสี่ แคนี้ประเทศชาติก็อยูรอดไดแบบ
สบายๆแลว
แลวมีพึ่งทางภาครัฐยังไงบางไหมครับ
โดยหลักแลวไมไดพึ่งเลย พื้นที่นี้ทั้งหมดผมลงทุนเองทั้งหมด ทั้งซื้อที่ ปรับปรุงพื้นที่ การวางระบบ
ทอทั้งหมดในพื้นที่นี้ผมก็ลงทุนเอง ไมไดใชงบประมาณจากรัฐเลยสักบาท จะมีอยูบางก็คือการ
ปรับปรุงดิน กับน้ํา เพราะตอนมาซื้อที่ครั้งแรก ผมไดเอาดินไปใหกรมวิชาการตรวจเพื่อดูวาดินมี
สภาพเป น ยั ง ไง ก็ ป รากฎว า ไม ค อ ยดี นั ก เพราะสารเคมี มั น สะสมเยอะ ก็ อ าศั ย ให ก รมวิ ช าการ
การเกษตรมาตรวจทุกสองเดือน เพื่อปรับปรุงดินใหดีขึ้นเรื่อยๆ ก็พึ่งเทานี้เอง
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ยังงี้ดูเหมือนภาครัฐไมสนับสนุนอยางจริงจังเทาไหรเลยหรือเปลาครับ
คือเรื่องนี้ก็คงไปวาเคาไมได เพราะเราก็รูกันอยูวาผลประโยชนในทางปุยเคมีมันมหาศาลขนาดไหน
จะใหรัฐบาลมาบอกใหชาวนาทุกคนเลิกใชปุยเคมีแลวมาทําเกษตรอินทรียแบบนี้รัฐบาลก็ไมได
ผลประโยชนกันไปหมด ผมเลยคิดวา ถาอยางนั้นก็ไมจําเปนตองไปเรียกรองอะไรจากรัฐ สูเราทํา
เอง ลุยเองไปเลยดีกวา คือลุยแบบมีความรูนะ ไมใชลุยแบบไมรูอะไรเลย เพราะเอาจริงๆความรูใน
เรื่องเกษตรอินทรีย หรือเศรษฐกิจพอเพียงมันมีตัวอยางอยูเยอะแลว ทั้งจากในหลวงเอง และคน
อื่นๆเคาก็ทําไวใหดูมานานแลว มัวแตรอความชวยเหลือจากรัฐบาลเราก็ตายกอนพอดี มีแตหนี้
สะสมๆไปเรื่อยๆ นี่ไมไดวารัฐบาลชุดไหนเปนการเฉพาะนะ เพราะมันเปนยังงี้มาทุกรัฐบาลนั่น
แหละ
ผมบอกไดเลยวา ตอนนี้ผมไมไดไปขึ้นทะเบียนเปนชาวนานะ คือถาไมขึ้นทะเบียนเนี่ย ขาวที่ปลูก
ไดก็จะเอาไปเขาโครงการจํานําไมได ซึ่งผมไมสน เพราะผมมั่นใจวาผมอยูรอดได โดยไมตองพึ่ง
การจํานํา
มีแนวทางยังไงบางครับ
คือผมมุงเปาไปที่การตอยอดผลิตภัณฑ (การเพิ่มมูลคาสินคา) คือผมตอใหเลย ชาวนาคนอื่นปลูก
ขาวไดสิบตัน ผมใหตันละสองหมื่นดวย แตเมื่อคิดหักลบกลบหนี้กับตนทุนแลว ผมคิดวายังจะไม
คอยพอเลย แตสําหรับผม ปลูกขาวไดตันเดียว ผมไมมีปญหา เพราะผมลงทุนนอย แถมยังเปนขาว
อินทรีย ขายไดกําไรกวา แถมตนทุนดานอื่นๆก็แทบจะไมมี ไขผมก็มีกิน ปลาผมก็จับไดทุกวัน แถม
ไมเสียเงินคาอาหารปลา ไกเองก็ไมเสียเงินคาอาหารเหมือนกัน ผักหญา ก็ปลูกไว แมจะไมมากเปน
ไร แตก็พอกินแตละวันไดสบายๆ เห็นไหม ผมแทบไมมีตนทุนอะไรเลย หรือผมตอใหคุณไปเลี้ยง
ปลานิล สมมติคุณไดปลานิลสักสิบตัน คุณก็เอาไปขายที่ตลาดไดโลละเทาไหรก็วากันไป แตผมมี
ปลานิลแคตันเดียว แตผมสามารถทํากําไรไดมากกวาคุณ เพราะผมจะเอาปลานิลไปแปรรูป ไปเพิ่ม
มูลคา เชน ปลาสม ปลานิลแชแข็ง อะไรพวกนี้ ซึ่งมันมีมูลคาเพิ่มจากเดิมเปนเทาตัว
อยางตอนนี้ ผมก็สงลูกชายของผมไปเรียนดานเกษตรที่ม.แมโจ ใหศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การเกษตร พวกอาหารแปรรูปตางๆ จบมาจะไดมาตอยอดที่บานของเรา คือผมบอกอยางไมอายเลย
วา ผมใหลูกไปเรียนปริญญาตรีเพื่อจบไปแลวจะไดกลับมาทํานาที่บาน แตแนนอนวาถาแคทํานา
เฉยๆไมตองจบปริญญาก็ทําได การไปเรียนของลูกผมจึงไมใชไปเรียนทํานาเฉยๆ แตตองรูดวยวา
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ขาวหรืออาหารอยางอื่นๆ มันสามารถเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมไดบาง เชนคุณสมบัติของมันเปนยังไง
ถาอยูในความรอนระดับนี้โดยปราศจากความชื้นจะอยูไดเปนป อะไรพวกนี้ ซึ่งสิ่งเหลานี้เมื่อได
มาแลว ก็จะใหนํามาทําที่นี่ มาพัฒนาผลิตภัณฑที่นี่ใหมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น
ตั้งแตเริ่มทําเกษตรทฤษฎีใหม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมา ไดพบเจอปญหาหรืออุปสรรค
อะไรบางไหมครับ
มันอยูที่คนนะ อยางผมผมคิดวาผมไมเจอปญหาหรืออุปสรรคอะไรเลยนะ เพราะผมตั้งใจจริง ผม
เจอกับเคมีมากอนหนานี้ทําเอาตัวผมเกือบตาย ผมจึงเข็ดกับมัน หันหลังใหกับมันทันที แตก็ตอง
ยอมรับวา ถามาในแนวทางนี้แลว คุณจะเหนื่อยกายเพิ่มขึ้น และผลผลิตจะลดลง เพราะคุณจะตอง
ลงมือทําเองทุกอยาง เชนปุย ยาฆาแมลง คุณตองทําเอง โดยเอาวัสดุและวัตถุดิบที่มีอยูรอบตัวคุณ
นั่นแหละ ไมสะดวกสบายเหมือนที่คุณไปซื้อที่รานมาแลวก็ฉีดพนเลย แตอยางที่บอกไป มันคุมกวา
กันเยอะ เพราะหมุนเวียนกันทั่วทั้งหมด ผลผลิตลดลง แตตนทุนเราก็ลดดวย เมื่อเลิกใชเคมี รางกาย
เหนื่อยขึ้นแตสุขภาพแข็งแรงขึ้น เพราะมีแตสิ่งบริสุทธิ์ธรรมชาติอยูรอบตัวเรา
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แบบฟอรมการสัมภาษณเพื่อประกอบวิทยานิพนธเรื่อง
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาแนวคิดและการประยุกตใชในสังคมไทย”

ผูใหขอมูลสําคัญ

ธนพล ศรีใส

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ

เกษตรกร

วันที่สัมภาษณ

9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557

ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลสําคัญทุกทานที่ไดสละเวลาในการใหสัมภาษณ
ขอผิดพลาดใดๆ ที่เกิดภายในวิทยานิพนธฉบับนี้ ขาพเจาผูทําวิจัยขอรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว

สุขสันต อิทธวิทยาวาทย
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คําถามแรกเลยนะครับ จะขอใหคุณธนพลใหความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับคุณธนพล
แลว จะใหความหมายมันอยางไรครับ
สําหรับผมนะ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง มันจบลงที่ การพึ่งตนเอง สําหรับผมนี่ถือเปน
หัวใจหลักเลยนะ คือตองพึ่งตนเองใหไดมากที่สุด นอกจากอันที่ขาดจริงๆ คอยไปพึ่งขางนอก
ชวยยกตัวอยางใหเห็นภาพชัดๆหนอยไดไหมครับ
คือเอางายๆ อยางในที่ของผมเนี่ย มี 12 ไร ผมแยกพื้นที่เพาะปลูกพืชแตละชนิด โดยหลักคิดคือ มี
รายได สามชวง คือรายวัน รายเดือน และรายฤดู รายวันของผมก็จะมีพวกมะกรูด คะนา พวกผัก
สวนครัว พวกนี้ผมจะเก็บไวกินเองกอน เพราะฉะนั้นคาใชจายรายวันในเรื่องการกินของผมก็จะไม
มี และขณะเดียวกัน ก็ยังเหลือพอที่จะขายไดดวย ทีนี้รายเดือน ก็จะเปนพวกมะนาว และไผ พวกนี้
ตองใชเวลาเจริญเติบโตนานหนอย แตพอไดที่ ก็เก็บขายไดเปนเดือนๆ แถมราคาก็ดีมาก อยางเชน
ไผ ไผที่ผมปลูกเปนไผหวาน ซึ่งคนสวนใหญจะคิดวา คนปลูกไผจะปลูกเพื่อกินหนอไม ซึ่งผมขอ
บอกวา ที่คิดนะไมผิด แตถูกแคสิบเปอรเซ็นต เพราะสําหรับผมแลว เจตนาจริงๆที่ผมปลูกไผหวาน
ก็เพื่อจะเอากิ่งของมัน กิ่งของมันสามารถขายไดถึงกิ่งละ สามรอย ตนนึงมีประมาณยี่สิบถึงสามสิบ
กิ่ง ก็เกือบพันเกือบหมื่นแลว แลวผมไมไดปลูกตนเดียว ทีนี้รายฤดู คือขาว ผมปลูกขาวแบบไมใช
สารเคมี ก็ประมาณ แปดไร ฟงดูนอยนะ แตดวยเพราะไมใชสารเคมีนี่แหละ จึงทําให ขาวของผม
ตอไร ประมาณ 1200-1300 กก.ตอไร แถมตนทุนก็ยังนอยมากๆ เลยกําไรเห็นๆ สี่เดือนก็ประมาณ
สองแสนถึงสามแสน
แบบนี้ไดซื้อของใชอะไรบางไหมครับ เพราะเทาที่ฟงดู แทบไมตองใชอะไรแลว
นี่แหละ คือการพึ่งตนเองตามที่ผมบอกไงละ คือผมพึ่งตนเองใหมากที่สุด ไอของซื้อจากขางนอก
มันก็มี เชนเนื้อสัตวเพราะผมไมเลี้ยงสัตว ของพวกนี้นี่พูดยากนะ อยางผมเคยเลี้ยงสัตวมาหมดแลว
สรุปมีแตเจงกับเจง ไมคุม เลยไมเลี้ยงดีกวา แตก็ไมไดซื้อทุกวันหรอกนะ เพราะสวนใหญผมจะกิน
ผักที่ปลูก เห็ดที่เพาะเองมากกวา พวกขาวของเครื่องใชอื่นๆ แชมพู สบู ยาสีฟนอะไรพวกนี้ ผมก็ซื้อ
บาง ทําใชเองบาง จริงๆมันก็ไมไดทํายากอะไร ของพวกนี้ แตบางทีบางชวง งานอื่นมันก็เยอะอยู
แลว เลยไมไดทํา
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ฟ ง ดู แ บบนี้ มั น เหมื อ นกลั บ ไปในไทยสมั ย ก อ นเลยนะครั บ ที่ ป ลู ก เอง กิ น เอง มี เ หลื อ ก็ ข าย
สําหรับผมนะ ผมปลูก กิน แบงปน แลวจึงขาย ถามวาทําไมผมจึงเลือกที่จะแบงปนกอนขาย คุณรู
ไหม เวลาเพื่อนบานผมมา เคาเห็นผักของผม เคาก็บอก “เหย พี่ตี๋ คะนาพี่สวยดี ขอไปผัดกินบางสิ”
ผมก็บอก “เออ อยากไดเทาไหรก็เอาไปเลย” เคาก็เด็ดไป พอตอนเย็น เพื่อนบานคนนั้นก็เอาผัด
คะนาหนึ่งจานมาใหผม นี่ไง การแบงปนกัน ยิ่งเราแบงปนคนอื่นมากเทาไหร เราก็จะไดรับการ
แบงปนจากคนอื่นมากเทานั้นดวยเหมือนกัน ซึ่งมันก็เปนเรื่องปกตินะ ในสังคมแถวบานผม ยิ่งแถว
บ า นผมมี ก ารขยายเครื อ ข า ย เกษตรไร ส ารพิ ษ ด ว ยแล ว โดยยึ ด หลั ก ตามพ อ หลวงสอน ความ
เอื้อเฟอเผื่อแผก็กลับมา ความอุดมสมบูรณของแผนดิน ของจิตใจผูคนในละแวกนี้ก็กลับมา
แลวคุณธนพลมีหลักการดําเนินเศรษฐกิจพอเพียงอยางไรบางครับ
อย า งที่ บ อก อั น แรกคื อ ผมยึ ด หลั ก พึ่ ง ตนเอง อั น ที่ ส อง ผมยึ ด หลั ก การประยุ ก ต ใ ช ใ ห เ ข า กั บ
สถานการณ หมายความวายังไง พอหลวงไมไดสอนใหเรายึดติดกับทฤษฎีตายตัว อยางไอเรื่อง
เกษตรทฤษฎีใหม ตองปรับพื้นที่ 30:30:30:10 อะไรนั่นนะพระองคก็ทรงบอกแลววานี่คือตัวอยาง
นี่คือทฤษฎี สวนคนปฏิบัติจริงสามารถเอาไปปรับใชไดตามความเหมาะสมตามพื้นที่ของตนเอง
คือหมายความวา การเกษตรนะ ควรทําหลายๆอยางในพื้นที่ที่มีอยู เพื่อความหลากหลายในการกิน
และในการขาย ไมตองพึ่งพืชหรือสินคาเพียงชนิดเดียว แหลงน้ําก็สําคัญ แตไมจําเปนตองไปขุดเอง
แลวตองมีพื้นที่ตามนั้น ถาบานคุณติดคลอง คุณจะตองขุดใหใหญทําไม อยางผมเองก็ไมไดทําตาม
สูตรพื้นที่นั้น แตผมก็ทําตามหลักการทุกอยาง คือมีแหลงน้ํา พอดีใกลๆนี้มีโรงงานเคาเคยโดนน้ํา
ทวม เคาเลยซื้อที่วางเปลาแลวขุดเอาดินขึ้นมาทําเปนคันลอมรอบโรงงาน ไอหลุมอันนั้นก็กลายเปน
แหลงเก็บน้ําชั้นดีใหคนในชุมชนของผม เรื่องความหลากหลายของสินคาก็อยางที่บอก ผมปลูกทุก
อยาง ไผ ผักสวนครัว ขาว มะกรูด มะนาว เห็ด เวลากินผมก็มีอาหารที่หลากหลาย ถาเหลือขายผมก็
มีขายหลากหลายเหมือนกัน
ฟงดูแบบนี้ เลยอยากถามนะครับวา หลังจากเริ่มดําเนินตามเศรษฐกิจพอเพียงแลว (เริ่มตนป 2546)
ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบางครับ
ผมเริ่มศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ ก็ป 2545 ตอนนั้นตรวจพบวามีสารเคมีตกคางในเลือดผมสูง
มากแลว เพราะกอนหนานี้ก็เปนเกษตรกรที่ปลูกพืชเพื่อขายมาโดยตลอด พอดีชวงนั้นน้ําทวมดวย
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ไรนาผมเสียหายหมด หนี้ก็มีประมาณแสนกวาบาท ฟงดูนอยนะ แตตอนนั้นคาเงินมันก็ยังไมเยอะ
เทานี้ ผมก็เลยรูสึกวา ถายังทําเหมือนเดิมตอไป มีแตแยกับแยแนๆ ก็เลยลองศึกษาดู อาศัยที่ผมมี
ความรูในเรื่องอินเตอรเน็ตอยูบาง สิ่งที่แรกที่ผมทําคือ บัญชีครัวเรือน ทําใหผมไดรูวา ในแตละวัน
แตละเดือน เราใชจายอะไรบาง จําเปน แคไ หน จะลดคาใชจายนั้นตองทํายังไง หลังจากศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง เริ่มตนป 46 ผมก็เริ่มดําเนินตามรอยพอเลย ปลูกพืชทุกชนิดโดยไมใชสารเคมี
เชื่อไหม จากกอนหนา ผมไดขาวประมาณหนึ่งตันตอไร พอเปลี่ยนในปแรกเทานั้นแหละ เหลือ
ประมาณ 600-700 กิโลตอไร มันลดไปเกือบครึ่งเลย แตผมไมเสียกําลังใจนะ เพราะหลังจากศึกษา
มาผมรูอยูแลววามันจะตองลดฮวบฮาบแบบนี้ ซึ่งตรงจุดนี้แหละ ที่เกษตรกรหลายคนในทั่วประเทศ
เคยคิดอยากจะทํา บางคนลองทําในปแรกแลวเจอแบบนี้ ก็ไมเอาเลยกลับไปใชสารเคมีเหมือนเดิม
ดีกวา บางคนยังไมไดลอง แตรูวาจะลดขนาดนี้ ก็ไมกลาเสี่ยง โดยที่เขาพวกนี้ลืมคิดไปวา ผลผลิต
ตอไรของเขาลดลงก็จริง แตตนทุนของเขาก็ลดไปดวยเชนกัน
ผมก็ทําของผมมาเรื่อยๆ อดทนทําไป ผานไปประมาณสามปนิดๆ ผมก็ลางหนี้แสนกวาบาทได
ทั้งหมด ผลผลิตขาวของผม ก็ขึ้นไปที่ 1200-1300 กก.ตอไรแลว มากกวาพวกใชยาเคมีซะอีก และ
อยางที่บอก ผมใชพื้นที่ทุกตารางนิ้วใหคุมคามากที่สุด ปลูกไผ ปลูกมะกรูด มะนาว ผักสวนครัว
เพาะเห็ด ผมจะไมยอมใหที่ผมวาง ถาจะวางก็เพราะเปนทางเดินเทานั้น นอกนั้นตองมีพืชชนิดใด
ชนิดหนึ่งปลูกไวอยูเสมอ
ดูแลว พื้นดินนี้อุดมสมบูรณดีนะครับ
คือเหมือนที่เราเคยไดยินกันนะแหละ แผนดินไทยเปนแผนดินที่อุดมสมบูรณมาก ปลูกอะไรก็ขึ้น
แตระยะหลังๆที่มันปลูกไมขึ้นเพราะเราใชสารเคมีมากยังไงละ ใชสารเคมีมาก ดินมันก็เสีย ไมมีแร
ธาตุอาหารเหลืออยู ปลูกอะไรคราวนี้ก็ไมขึ้น คุณเคยไดยินใชไหม ที่เคาวา ที่ไหนมีหิ่งหอย แสดงวา
ที่นั่นยังอุดมสมบูรณนะ ผมจะบอกวา ตอนนี้ที่ของผมมีหิ่งหอยแลว มันเริ่มมีประมาณสองปกอน
ตอนแรกก็คิดวาเปนผีที่ไหน แตพอไปเห็นใกลๆ ก็เลยรูวา นี่มันหิ่งหอย ก็ดีใจนะ แสดงวาพื้นที่ตรง
นี้ของผมมันกลับมาอุดมสมบูรณแลว แลวมันบอกอะไรอีกอยางนึงรูไหม คุณตองไมลืมวาพื้นที่นี้
เคยเปนพื้นที่การเกษตรที่ใชสารเคมีเต็มรูปแบบ เมื่อสักสิบปที่แลว ผมใชเวลาประมาณสิบป พลิก
ฟนที่ดิน จนกลับทําใหมีหิ่งหอยได แสดงใหเห็นวา พื้นที่อื่นๆ ก็ทําไดเหมือนกัน อยูที่ตองอดทน
และเชื่อมั่นวามันจะสําเร็จแน
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ตั้ ง แต ทํ า ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา เจอป ญ หาหรื อ อุ ป สรรคอะไรบ า งหรื อ เปล า ครั บ
สําหรับผม ไมมีนะ เพราะผมเจอปญหาหรืออุปสรรคมาเยอะกวานี้มาก กอนที่จะมาศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง พอมาทําตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผมเลยรูสึกวานอกจากจะไมมีปญหาหรืออุปสรรคแลว
ยังมีแตความสนุก สุขภาพดี
ในเมื่ อคุ ณธนพลประสบความสํ า เร็จกับการประยุกตใ ชเศรษฐกิจพอเพีย ง และยัง เปน ปราชญ
ชาวบาน ที่ตองทํางานรวมกับภาครัฐเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง อยากทราบวา มีขอเสนอแนะ
อะไรบางไหมครับ เพื่อใหประเทศไทยของเราดําเนินตามหลักนี้ไปทั่วประเทศ
คือผมวาภาครัฐตองเปนเอกภาพมากกวานี้ คือตอนนี้แตละหนวยงานยังทําอะไรแยกกันอยู ตางคน
ตางทํา คุณรูไหม วันดีคืนดี ธกส.โทรมาบอกผม “พี่ตี๋(ชื่อเลนคุณธนพล) เตรียมอุปกรณใหหนอยนะ
ผมจะเอาเกษตรกรจากที่อื่นมาอบรมเรื่องปรับปรุงดิน” ผมก็เตรียม แลวก็อบรมไปเสร็จเรียบรอย
ผานไปไมเกินอาทิตย เกษตรจังหวัดโทรมา “พี่ตี๋ เตรียมอุปกรณหนอยนะ ผมจะเอาเกษตรกรมา
อบรมเรื่องปรับปรุงดิน” เชื่อไหม ไอเกษตรกรที่วานะ มันซ้ําหนากันทั้งสองหนวยงาน จะบอกให
นะวา นี่ไมใชกรณีแรกและกรณีเดียว แตเกิดเรื่องแบบนี้ทั่วประเทศ ผมไปอบรมทั้งเปนผูเขารับการ
อบรม ทั้งเปนวิทยากร แตละคนก็มาเลาใหฟง วาไปอบรมเรื่องเดียวกันแบบนี้มาหลายรอบแลว คุณ
คิดดู เจอแบบนี้ใครจะไมเบื่อบาง ผูเขาอบรมบางคนพาลคิดไปเลยวา นาเบื่อ คือเหมือนสักแตวาใช
งบใหหมดๆไป
แลวอีกเรื่องคือ ผมมีโอกาสไปศึกษางานที่หมูบานใดสักที่นี่แหละที่จ.สระบุรี ที่หมูบานนั้นเคาจะ
กําหนดเลยวา เชน วันที่ 15 สมาชิกจะมาประชุมพรอมกัน คือเหมือนขอเวลาสมาชิกหนึ่งวัน และ
กําหนดเลยวา ถาหนวยงานภาครัฐใดตองการจะแจงขาวอะไร เชนจะมีการอบรมอะไร ตัวแทนของ
หนวยงานนั้นๆ ตองมาแจงในวันนั้นเทานั้น ถามาวันอื่นก็จะไมรับเรื่องและไมรับรู เพราะวันอื่นจะ
ไมเรียกมาประชุมแลว เพราะแตละคนก็มีภาระกันทั้งนั้น ขืนใหมารอประชุมทุกวันก็ตายเลย แลว
พอมาแลวนะ สมมติ เกษตรจังหวัดบอกวา จะอบรมกันเรื่องเรื่องกําจัดศัตรูพืชแบบใชสมุนไพร ถา
เปนที่อื่นนะอยางที่ผมเลาใหฟงนะ คือ ภาครัฐจะบอก พี่ตี๋ วันพรุงนี้นะ เตรียมของรอไวดวย แตถา
เป น ที่ ชุ ม ชนนั้ น เค า จะถามว า พวกเราว า งกั น วั น ไหน คื อ เอาคนในชุ ม ชนเป น ที่ ตั้ ง ไม ใ ช เ อา
หนวยงานรัฐเปนที่ตั้ง เพราะพวกนั้นตองรับใชเรา เปนขาราชการ ไมใชเราไปตามใจเคา เคาตอง
ตามใจเรา คือนี่แหละ การมีสวนรวมที่แทจริง มันตองเริ่มตั้งแตระดับชุมชนเลย
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อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องขาวปลอดสาร คือมันไมมีอะไรเปนแรงจูงใจ พอคุณเอาไปขาย โรงสีเคาก็รวมขาว
เขาดวยกันหมด ทั้งปลอดสารและไมปลอดสาร ชาวนาหลายคนก็เลยรูสึกวา ทําไปก็เทานั้น คือเรื่อง
นี้ตองโทษทั้งภาครัฐที่ไมสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรเห็นชัดๆ และตองโทษเกษตรกรเองดวย ที่ไม
สนใจศึกษาอยางจริงจัง เพราะอยางที่ผมบอก พวกนี้คิดแตขายไดเทาไหร แตรูไหม ตอนนี้ผมกับ
เครือขายในชุมชน ตอนนี้ก็มีประมาณ 15 คน เวลาเรามาเจอกัน เราไมคุย ไมถามนะวา ขายขาวได
เทาไหร แตเราคุยเราถามกันวา ใชไปเทาไหร คือเราไมเดือดรอนแลวเรื่องราคา เรามาสนที่การลด
ตนทุนแทน แขงกันวา ใครจะมีวิธีไหนในการทําใหตนทุนลดไดมากกวากัน
คุณธนพลคิดวา อะไรเปนเงื่อนไขในการประสบความสําเร็จในการดําเนินตามหลักคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงครับ
ถาถามผมนะ ถาระดับบุคคล คนนั้นตองใฝรู ใฝศึกษา และตองเอามาปฏิบัติจริง ทดลองจริง ผมเคย
ไปอบรมมาหลายที่ แตละที่ก็จะมีวิธีของเคา ผมก็พบวา มันไมมีประโยชน เพราะแตละพื้นที่ก็มี
อุณหภูมิ ภูมิประเทศที่แตกตางกัน เราเอาแนวคิดในเรื่องเอาสิ่งที่มีในชุมชนมาปรับใช แตเราตองไม
เอาของในชุมชนเคามาใช เพราะมันจะกลายเปนเหมือนการพึ่งพาจากภายนอก ซึ่งไมใชเศรษฐกิจ
พอเพียงแนนอน ซึ่งตรงนี้ก็เปนจุดออนของเกษตรกรบานเราหลายคนดวย เพราะคนพวกนี้ ขี้เกียจ
บางคนไปอบรมมาเปนสิบๆครั้ง แตไมเคยเอามาทํา เอามาทดลอง อางอยางเดียววา ไมมีเวลา ก็เปน
เรื่องของเคา เคาพอใจที่จะเปนแบบนั้นก็เรื่องของเคา มีคนชี้ทางสวางใหแลว แตไมเดินตามก็ชวย
อะไรไมไดแลว
ถาในระดับประเทศ เงื่อนไขสําคัญก็คือ ความจริงใจของภาครัฐ อยางที่บอก ภาครัฐตองทํางาน
บูรณาการรวมกัน ทําอะไรทําครั้งเดียว ไมตองซ้ําไปซ้ํามา มันนาเบื่อ
อีกเรื่องหนึ่ง ถามวาเกษตรกรหลายคนทั้งที่รูวาการใชสารเคมีในการเพาะปลูกเปนเรื่องไมดี มีแต
ผลเสีย แตทําไมยังทําอีก ผมเองเห็นดวยนะที่ถามแบบนี้ แตผมก็อยากถามไปยังภาครัฐดวยวา ก็ใน
เมื่อรูแลววาสารเคมีมันไมดี ทําไมไมหามนําเขาไปเสียเลย สารเคมีเพาะปลูกเรานําเขามาเยอะมาก
นะ ทําไมภาครัฐไมเลิกนําเขาไปเลย ผมวาทุกรัฐบาลนะ เพราะทุกรัฐบาลเขามาก็ทําเหมือนกันหมด
คือ นิ่งเฉยกับเรื่องนี้
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แบบฟอรมการสัมภาษณเพื่อประกอบวิทยานิพนธเรื่อง
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาแนวคิดและการประยุกตใชในสังคมไทย”

ผูใหขอมูลสําคัญ

ผูชวยศาสตราจารย ด็อกเตอรณดา จันทรสม

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ

นักวิชาการ

วันที่สัมภาษณ

5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลสําคัญทุกทานที่ไดสละเวลาในการใหสัมภาษณ
ขอผิดพลาดใดๆ ที่เกิดภายในวิทยานิพนธฉบับนี้ ขาพเจาผูทําวิจัยขอรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว

สุขสันต อิทธวิทยาวาทย
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อาจารยคิดวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายอยางไรครับ
เริ่มตนจากคณะอนุกรรมการ ใหความหมายไวแลว ไดแก หลักสามหวง สองเงื่อนไข สําหรับครู คิด
วาในเรื่องความหมายถือวามีการกลั่นกรองและใหความหมายกันไปแลว ไมวาใครก็ตองยึดตาม
ความหมายนี้
ที นี้ จ ะขึ้ น อยู กั บ บริ บ ทชี วิ ต ต า งๆ ของแต ล ะคน ซึ่ ง ต า งอาชี พ กั น จะตี ค วามหรื อ เข า ใจหลั ก นี้
เหมือนกันไหม เคารูองคประกอบและเขาใจหลักการนี้เหมือนกันไหม เบื้องตนที่สํารวจ(อาจารยณ
ดาสํารวจเอง กําลังเขียนรายงานอยู) พบวา ผูบริหารในองคกรระดับสูงทั้งรัฐและเอกชน จะเขาใจ
องคประกอบเปนอยางดี แตถาระดับเล็กลงมา เชนพวกผูประกอบการรายยอย พอคารายเล็ก โดย
สวนใหญจะเขาใจแควา เศรษฐกิจพอเพียงคือการประหยัดอยางเดียว ซึ่งมันสะทอนวานี่คือความ
แตกตางกันในความเขาใจของแตละคน แตละอาชีพ แมแตครูที่เราคิดกันวานาจะเปนผูที่ซึมซับ
แนวคิดไดมากที่สุด แมบางคนอาจไมไดสอนเศรษฐกิจพอเพียง ในงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่ง(คนละชิ้นกับ
ขางบน) แตก็พบวาครูบางคนก็ไมไดเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง เชน การประหยัด เรา
ไมไดบอกใหประหยัดๆๆ เพียงอยางเดียว แตเศรษฐกิจพอเพียงสอนใหเราตัดสินใจอยางมีเหตุมีผล
และอยูบนหลักความพอประมาณ และตองสรางภูมิคุมกัน ดังนั้นการสอนเพียงแค ศก.พอเพียงคือ
การประหยัด เหมือนเปนการมองแคมิติเดียว แตการประหยัดมากเกินก็คงไมใช เชนภาคธุรกิจถา
ประหยัดจนไมลงทุนเลย ก็คงแขงขันกับเขาไมได ยกตัวอยาง เราผลิตของราคาถูกเพื่อประหยัด
ตนทุน แตวัตถุดิบที่ใชเปนของไมดี ลูกคาก็ซื้อของเราแคครั้งเดียว แลวก็คงไมซื้อตอเพราะสินคาไม
มีคุณภาพ แตกับอีกบริษัทนึง ผลิตของดีราคาสมเหตุสมผล ตนทุนสูงขึ้นก็จริง แตลูกคาก็จะชื่นชอบ
และซื้อซ้ําและอาจบอกตอ กลายเปนแบรนดติดตลาด ดังนั้นไมใชแคประหยัด แตเปนเรื่องของ
ความมีเหตุมีผลและความพอประมาณเปนที่ตั้ง และตองมีความคุมคาในการลงทุน คือเราคํานึงแลว
วาลงทุ น แล ว คุมค าและไม เ อาเปรีย บลูก คา เพราะเราใชของดีพอประมาณและราคาที่เ ราขายก็
สมเหตุสมผล ตรงนี้เองที่หลักความพอประมาณและหลักมีเหตุมีผลในเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
นํามาใชในการดําเนินธุรกิจหรือแมแตดําเนินชีวิตประจําวันได ซึ่งสามารถใชไดทุกมิติเลย แต
ปญหาก็คือ ทุกคนเขาใจในระดับนี้ไดเทากันหรือเปลา
สิ่งที่พบอีกอันนึงคือ การมีภูมิคุมกัน ซึ่งเปนหวงที่สามในศก.พอเพียง คนทั่วไปยังมีความเขาใจใน
ประเด็นนี้นอยมาก ผูทํางานตรงนี้ก็เลยตองสรางองคความรูขึ้นมาใหเยอะขึ้น แมจะเปนสิ่งที่ทํา
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ความเขาใจไดคอนขางยากก็ตาม
จริงๆอาจารยก็อยากทําวิจัยเกี่ยวกับ ธุรกิจยั่งยืน วามันคืออะไร มีรูปแบบยังไง เพียงแต ณ ตอนนี้ถา
เรามองไปในองคก รหนึ่ง แล วพบรูปแบบบางอยางขององคก รนั้น เราก็อาจจะบอกไดวานี่คือ
องคกรที่จะยั่งยืน ซึ่งก็จะสงผลใหผูถือหุนเชื่อมั่น และราคาหุนก็จะเสถียรภาพ
ในชีวิตอาจารยเองหรือจากการทําวิจัย พบปญหาหรืออุปสรรคในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบางไหมครับ
ถาเข า ใจจะประยุ ก ต ได โดยไม มีปญหา ไมมีอุปสรรค อยางอาจารยเ ปน นัก ลงทุน เปน คนดูแ ล
ครอบครัว อาจารยก็นําเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ก็ไมพบปญหาใดๆ ราบรื่นดีทุกอยาง แตถาถาม
วา ใหอาจารยไปบอกเกษตรกรวาคุณเอาไปประยุกตใชสิ อาจารยก็คิดวาแบบนั้นคงไมได เพราะ
อาจารยกับเกษตรกรคงคุยกันเรื่องนี้ไมรูเรื่องเพราะพื้นฐานอาชีพมันตางกัน แตก็มีเกษตรกรหลาย
กลุมในตอนนี้ที่เคาเอาไปประยุกตใชแลวประสบผลสําเร็จ เคาก็พยายามคุยกันเพื่อบอกตอการ
ประยุกตนี้ใหเกษตรกรรายอื่นไดเขาใจมากยิ่งขึ้น แตตอนนี้เศรษฐกิจพอเพียง กับเกษตรผสมผสาน
ถูกนํามารวมกันผสมกัน ซึ่งอาจารยมองวาทั้งสองสิ่งเปนคนละเรื่องกัน คือมันเริ่มตอนที่ในหลวง
พระราชทานเกษตรทฤษฎีใหม ที่บอกใหแบงพื้นที่เปนสัดสวนโดยคํานวณจากพื้นที่ขนาด 15 ไร
หรือนอยกวานั้น แลวคนก็บอกวาเกษตรทฤษฎีใหมคือศก.พอเพียง ซึ่งจริงๆมันคนละเรื่องกัน แลว
เกษตรทฤษฎีใหมกับเกษตรผสมผสานของญี่ปุน ที่สอนใหปลูกพืชใหหลากหลายก็ถูกไปรวมกัน
เขาอีก ซึ่งถาถามจริงๆแลว สมมติวาอาจารยปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือสมมติ อาจารยจะปลูกขาวโพด
อยางเดียว แบบนี้อาจารยถือวาไมพอเพียงไหม คําตอบคือ ไมใช เพราะกอนที่อาจารยจะทํา อาจารย
ไดศึกษาและบริหารความเสี่ยงไวเรียบรอยแลว เชน อาจารยทําประกันราคาไวแลว และประมาณ
การไวแลววาปนี้ผลผลิตจะออกมาเทาไหร เราตองทําแคไหนถึงจะคุมทุนและไดกําไร แลวก็จะไม
ทํามากเกินกวานั้น แหลงน้ําเราก็ดูแลว คํานวณแลววา พอสําหรับการปลูกขาวโพดในปนี้ ซึ่งแบบนี้
อาจารยคิดวา แมอาจารยจะไมไดยึดตามเกษตรทฤษฎีใหมหรือเกษตรผสมผสาน แตอาจารยก็ยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะ เพราะไดยึดหลักทั้งพอประมาณ และมีเหตุมีผลดวย รวมไปถึงเงื่อนไข
ความรูที่กอนจะปลูกก็ตองศึกษาใหดีเสียกอน คือเราไมจําเปนจะตองเปลี่ยนไรเราทั้งหมดใหเปน
เกษตรทฤษฎีใหม มันอาจจะดีหรือไมดีก็ได แตอาจารยคิดวาเราไมจําเปนตองเปลี่ยนวิถีชีวิตมากนัก
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คืออาจารยคิดวา เศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญา ซึ่งตรงนี้เราย้ํามากๆๆ เมื่อเปนหลักปรัชญาแลว มันจึง
ไมมีสูตรสําเร็จ มันเหมือนเปนจุดหมายปลายทาง คือแตละคนลวนแตมีทางของตัวเอง แลวไปสู
จุดหมายเดียวกัน ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นไมวาจะเลือกทางไหน ก็ตองอยูบนหลักความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และตองมีความรู คือเราไมสามารถบอกไดวา ถาอยากยึดหลักศก.พอเพียงก็ไปทําเกษตร
ทฤษฎีใหมสิ แบบนั้นมันไมใช
ยกตัวอยางเชน นโยบายภาครัฐ ถารัฐบาลเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงจริง จะไมเห็นนโยบายเฮงซวย
แบบนี้ เชนโครงการรับจํานําขาว ซึ่งอ.คิดวาเปนโครงการที่ดี แตมันเกินความพอดี หรืออยางรถคัน
แรก คือคิดออกมาแบบไมมีอะไรรองรับเลย ซึ่งหลายนโยบายสะทอนใหเห็นวา ไมไดถูกคิดขึ้นมา
โดยมีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวรองรับ ซึ่งอาจารยไปทําวิจัยมาหลายชิ้นมาก นโยบายหลาย
นโยบายที่อาจารยไปศึกษา มันเหมือนลอยมาจากอากาศ ไมมีหลักอะไรรองรับ ซึ่งยิ่งทําใหออกหาง
ไปจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปอีก
เวลาอาจารยไปบรรยายที่ใด รูไหมอาจารยพูดยังไง อาจารยถามวา ในสัปดาหหนึ่ง คุณออกกําลัง
กายบางไหม คุณกินผักไปมากแคไหน น้ําอัดลมกินบอยไหม กินเหลา สูบบุหรี่ คือเรื่องพวกนี้ เรา
รูอยูแลววามันไมดียังไง ถาคุณลด ละ เลิกได มันก็จะดีกับตัวคุณเอง อยางออกกําลังกาย คือคุณ
ทํางานอยางเดียว คุณไดเงินก็จริง แตคุณก็ตองชดเชยดวยการสูญเสียความแข็งแรงของรางกายคุณ
ดวย ซึ่งถาคุณยังไมออกกําลังกาย ก็แสดงวาคุณบกพรองในเรื่อง การสรางภูมิคุมกัน หรือการกิน
เหลา สูบบุหรี่ คือคุณรูวามันไมดีทั้งตอสุขภาพและเงินในกระเปา แตคุณก็ยังดื่มยังสูบ แสดงวาคุณ
ไมมีทั้งหลักเหตุผล หลักความพอประมาณ รวมถึงหลักการสรางภูมิคุมกันดวย คือหลักแบบนี้เอา
จริงๆมันมีอยูแลว ทุกคนเคยไดยินเคยรูมาแลว แตจะมีใครจะหยุดคิดและปรับเปลี่ยนบางหรือไม
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แบบฟอรมการสัมภาษณเพื่อประกอบวิทยานิพนธเรื่อง
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาแนวคิดและการประยุกตใชในสังคมไทย”

ผูใหขอมูลสําคัญ

ผูชวยศาสตราจารยด็อกเตอรธันวา จิตตสงวน

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ

นักวิชาการ

วันที่สัมภาษณ

12 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลสําคัญทุกทานที่ไดสละเวลาในการใหสัมภาษณ
ขอผิดพลาดใดๆ ที่เกิดภายในวิทยานิพนธฉบับนี้ ขาพเจาผูทําวิจัยขอรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว

สุขสันต อิทธวิทยาวาทย

135

อยากใหอาจารยธันวานิยามเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดของอาจารยหนอยครับ
คือคุณตองเขาใจกอนวา คุณกําลังพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบไหน แนวคิด หรือแนวปฏิบัติ
หรือปรัชญา หรือเศรษฐกิจพอเพียงเฉยๆ เพราะในวงการเคาก็จะใชคําวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือในตอน 40 เศรษฐกิจมันสวิงมาก ในหลวงทานก็รับสั่งวา นี่นะถาใชเศรษฐกิจแบบพอเพียงก็
นาจะดีกวา ทีนี้ไอเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันมีหลักของมันอยู มันก็กลายมาเปนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพราะฉะนั้นคุณก็ตองไปทําใหมันเคลียรตรงนี้กอน แตถาใหพูดแบบทั่วๆไป ก็จะวาเปน
แนวคิดก็ได เปนแนวปฏิบัติก็ได ที่เพื่อใหเราอยูไดทามกลางความเปลี่ยนแปลง คือทางสายกลาง
เปนวิถีทาง เปนจุดยืนไมเฉพาะบุคคลเทานั้น แตองคกรใดๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือประเทศก็
สามารถปรับใชได คือมันก็ไมใชเฉพาะเศรษฐกิจอีกตอไปแลว แตเปนเรื่องในทุกมิติของชีวิต
แลวหลักการสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงในความเห็นอาจารยคิดวามีอะไรบางครับ
ก็คงไมตองไปเพิ่มเติมอะไรแลวละนะ เอาตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนเคาสรุปนะแหละ ที่มาเปน
หลักสามหวงสองเงื่อนไข คือสกัดออกมาแลวจากพระราชดํารัสของในหลวงที่รวมๆมา คือใครเอา
ไปใชก็ได และใชในอะไรก็ได อาจารย นักบอล การเมือง เศรษฐกิจ เกษตรกรยิ่งดีใหญ คือทําอะไร
ก็ไดใหพอประมาณในตัวแรกนะนะ พูดงายๆคือทําตาม “อัตภาพ” ของแตละคน ซึ่งในหลวงก็ทรง
บอกแลววาอัตภาพ ก็คือทําตามฐานะ ตามอาชีพ ตามวัยของบุคคลนั้นๆ อยางคุณเรียนปริญญาโท
คุณก็ตองทําตัวตามอัตภาพของปริญญาโท ผมเปนอาจารยผมก็ตองทําตัวตามอัตภาพใหเปนอาจารย
เรื่องอายุก็เหมือนกัน ผมอายุขนาดนี้แลวจะใหเที่ยวหัวราน้ําก็ไมไหว ไมเหมือนคุณนะนะ ที่ยังเที่ยว
ไดสบาย รางกายยังแข็งแรงอยู
คืออะไรก็ตามที่ไมมากไป ไมนอยไป ไมเร็วไป ไมชาไป อยางเกษตรทฤษฎีใหม ไมจําเปนตองมีน้ํา
ในที่ 30 เปอรเซ็นต คือมีพอประมาณที่คุณจะไมเดือดรอน อยางแถวปทุมฯ อยุธยา สิงหบุรี ชัยนาท
อางทอง ก็ไมจําเปนตองมีน้ํา 30 เปอรเซ็นต เพราะน้ํามันเยอะอยูแลว แตถาแถวอีสาน แถวกาฬสินธ
อันนี้ก็สมควรตองเก็บน้ําเยอะๆหนอย ใชไหม จะไดพอกับการใช
ตรงนี้มันก็เหมือนเขาเงื่อนไขความรูดวยใชไหมครับ
ก็ใชสิ ถูกตองๆ คือไมใชไปทองๆ อยางเดียว นี่แหละคืออัตภาพคุณ ตองคิดได ไมใชทองๆตามเคา
อยางเดียว อันนี้ก็มาเรื่องที่สอง ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีเหตุผลไหมละ มีดิ ไมมีไดไง ทุกอยาง
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มันตองรองรับ คือตองคิดมากอนใชไหมละ วาจะทําอะไร ทําไมถึงทํา ทีนี้พอประมาณแลวมีเหตุผล
รองรับแลว แตโลกเรามันมีอีกอยางเรียก “ความเสี่ยง” คือเรากําลังนั่งคุยกันอยูเนี่ย เพดานมันอาจ
ถลมลงมาก็ได ใชไหม โอกาสเกิดมันนอยมาก แตไมใชไมมี จริงไหม ประเทศเรา กอการราย ฟอง
สบู น้ําทวม ไฟไหม อะไรพวกนี้ ถาไมมี การจัดการความเสี่ยง ก็มีสิทธิ์จะเสียหายได เราก็ตองลด
ความเสี่ยง ภูมิคุมกันเนี่ยก็คือการจัดการความเสี่ยง เชน สุขภาพ คุณก็ตองออกกําลังกาย กินให
เหมาะกับวัย ออมทรัพย ประกันภัยอะไรใหมันมั่นคงหนอย เกษตรกรก็หากลุม หาความรู จะไดไม
โง รูทันคนอื่น และมีวิธีเพิ่มผลผลิตของตัวเอง ดังนั้นความรูกับคุณธรรมนี่สําคัญมาก มันทําใหคุณ
ไมโง ยิ่งเดี๋ยวนี้ขอมูลเยอะเหลือเกิน จริงเท็จปนกันหมด ก็ตองชั่งใจ ไมงั้นขอมูลก็ทับตัวคุณตาย
สามขอนี้แหละเปนหลัก ไมวาคุณจะทําอาชีพอะไรก็ยึดหลักนี้ไว หรือยกตัวอยางใกลๆคุณเลยอะ
นิดาเนี่ย พอประมาณยัง เล็กไปใหญไป หรือยังไง พอประมาณกับความเปนนิดาหรือยัง จะเอาอีก
สองตึกไหม แคนี้ก็จะขี่คอกันแลวละมั้ง แลวมีเหตุผลไหม มี ปริมาณคนเรียนกับอาจารยกับที่เรียน
พอหรือยังละ เพราะนิดาตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการบริหาร ไมใชสัตวแพทย วิจัยพืช เรื่องภูมิคุมกัน แลว
รอบขางเคายอมรับไหมละ ชาวบานสนับสนุนไหม ภาครัฐ ภาคเอกชนยอมรับไหม ถาไมยอมรับ
เดี๋ยวนิดาก็เจงเอง คือหลักสามหลักนี้ บวกกับเงื่อนไขความรูกับคุณธรรม มันจะเปนตัวควบคุมเรา
ใหใชชีวิตในทางที่ดี ที่เหมาะสม
แลวอาจารยคิดวาเราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงยังไงใหสอดคลองกับสังคมไทยครับ
เราขับเคลื่อนกันมาตั้งนานแลว เราก็ตั้งภาคสวนตางๆ ทั้งการศึกษา ธุรกิจ คือเราพยายามสอดแทรก
ไปในสวนตางๆ ที่สุดๆก็คือบรรจุไวในรัฐธรรมนูญป 50 คือรัฐตองดําเนินตามเศรษฐกิจพอเพียง
นั่นหมายความวาถารัฐไมทําก็แยแลว แตก็นั่นแหละ กาลผานมาก็อยางที่เห็น ทําก็เหมือนไมทํา ทํา
ไปก็งองแงงๆ ผมดูแลวมันเสียของ แตก็คงเหมาะกับคนไทยแหละนะ ผมคิดวานะ
หมายถึงคนไทยสวนใหญเลยหรือครับ
อืม ใชๆ สวนใหญนะแหละ คือเวลาทําอะไรก็ไมคอยจริงจังเทาไหร แตไอพวกนี้ก็มีเหตุผลของมัน
นะ บางคนไมทําหรือทํางองแงงเพราะมันไมรู งงๆ เบลอๆ ถางงเฉยๆก็ยังพอวา แตถาไมรูแลวยัง
เขาใจผิดอีกก็จบ เชนไปคิดแควา พอเพียงคือปลูกผัก หามรวย ตองรัดเข็มขัด แบบนี้ก็จบ ใสโรเล็กซ
สามแสนหาแสนก็ได ถาคุณมีธุรกิจเปนหมื่นลาน อยากกินสเตกจานละหารอย ก็ตองดูวาคุณเปน
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ใคร นักธุรกิจหมื่นลานหรือนักศึกษาขอพอแมกิน มันก็ตองคิดนะนะ ตองดูตามอัตภาพ เห็นไหมก็
กลับมาที่ “อัตภาพ” อีก คือมันตองเหมาะสมตามหนาที่ ตามกาละและเทศะ
ถาความเห็นผมนะ ตัดเกรดใหก็ประมาณ 55/100 คือผานแบบนิดๆ เพราะทําไมตอเนื่อง ทําแบบไม
เขาใจ ผมไมกลัวนะพวกที่ไมรูจริงๆนะ พวกนี้สอนได แตพวกไมรูแลวเขาใจผิดแบบนี้เหนื่อย จะ
กลายเปนตอตานไปอีก แลวผมเสียดายที่มหาวิทยาลัยไมคอยสนใจ เพราะเราสั่งใครไมได ผมอยาก
ใหทุกภาคสวนนะแหละปลูกฝงแนวคิดนี้ เพราะการศึกษาเปนแหลงตนน้ํา ถาไมดีภาคอื่นก็ไมดี
ตาม
ดร.พิพัฒน (หนึ่งในผูใหสัมภาษณ) บอกวา ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม สามสวนนี้
ตองไปดวยกัน หากสวนใดไมทํา การประสบความสําเร็จในระดับประเทศก็เปนไปไดยาก อาจารย
คิดเห็นยังไงครับ
ถูกหมดแหละ คุณพูดอะไรก็ถูกหมด เพราะชีวิตคนเรามันเชื่อมโยงกับทุกสิ่งในโลก อยางผมหายใจ
มั น กระเทื อ นถึ ง คุ ณ ไหม ถ า คุ ณ เรี ย นปริ ญ ญาโทก็ ต อ งตอบว า กระเทื อ น เหมื อ นเด็ ด ดอกไม
กระเทือนถึงดวงดาวนะแหละ คือเราก็อยากใหภาคสวนตางๆขับเคลื่อนไปดวยกัน แตประเทศไทย
มันเนนท็อปดาวน เลยสนใจไปที่ภาครัฐตองเปนผูนํา แตก็อยางที่เห็น ก็ทําบางไมทําบาง พอยังงี้ปุบ
ภาคประชาสังคมก็เลยตองทําเอง คุณก็จะเห็น บางแหงก็ดีเลิศสุดๆ แตบางแหงก็ไมเอาเลย มันก็เลย
ยังมีชองวางเยอะสําหรับภาคประชาสังคม สวนภาคเอกชน ทําเคาไดประโยชนเคาก็ทํา
แนวคิดของอ.ประเวศคือการกระจายอํานาจเพื่อใหชุมชนจัดการตนเอง แนวคิดนี้อ.วายังไงบางครับ
เปนแนวคิดที่ดีนะ ผมเห็นดวย แตผมก็ยังมองวาในทองถิ่นก็ยังเบลอๆอยูเยอะ ถาคุณไมเชื่อไปถาม
ได เชนไปถามวา อบต.หรือเทศบาลไหนก็ได ถามเลยวา เทศบาลของทานมีโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงบางไหมครับ เชื่อผมดิ ตองตอบวา มี เรามีทําหมูหลุม เพาะเห็ด และน้ําอีเอ็ม คือพวกนี้ยัง
คิดวาเศรษฐกิจพอเพียงมีแคนี้ คือยังคิดวาเศรษฐกิจพอเพียงคือปลูกผัก คือเกษตร
แบบนี้มันเหมือนปลายเหตุใชไหมครับ
ใชสิ สําหรับผม เศรษฐกิจพอเพียงคือพฤติกรรมของคุณ แตก็ตองเขาใจเคาเพราะเคาไปดูงานมา ที่
นั่นทําสบู ที่นั่นทําแชมพู พอกลับมาก็เลียนแบบเคา จนผลิตภัณฑมันลนไปหมดแลว เจงกันหมด
คือจริงๆเศรษฐกิจ พอเพียงคือการใชชีวิตของคุณตางหาก คุณใชชีวิตเวอไปไหม เหมาะสมกับ
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อัตภาพคุณหรือเปลา การดําเนินชีวิตคุณมีเหตุผลรองรับไหม ภูมิคุมกันตางๆ เชนพวกสุขภาพ การ
รวมกลุมเพื่อนตางๆ ไดคิดไดลงมือบางหรือเปลา
หรืออยางคุณไปงานแสดงตางๆ พวกศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง คุณก็จะเจอเหมือนกัน หมูหลุม อี
เอ็ม พวกนี้เหมือนกัน คือนี่แหละประเทศไทย มันยังติดอยูในวาทกรรม ยังคิดวาพอเพียงคือเกษตร
คือยากจน
แลวสวนตัวอาจารยเอง ไดปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียงยังไงบางครับ
คือในหลวงทานตรัสวา ไมตองการรอยเปอรเซ็นต แคหนึ่งในสี่ของการกระทําทั้งหมดก็พอแลว ผม
เองก็คิดวาผมก็ประมาณครึ่งนึงของชีวิต คือสวนดีก็มี สวนแยก็อีกครึ่งนึง ผมเรียกทฤษฎีหนากาก
คือเปลี่ยนไปตามบทบาทที่มี อยางมามหาวิทยาลัยผมก็เปนรองอธิการ ก็ตองแตงตัวดีหนอย ใสชุด
ใหเหมาะสม เซ็นแฟมอะไรก็วากันไป ถาเลิกงานแลว ถาไปกินขาวกับใครก็ตองทําตัวใหเหมาะสม
กับผูรวมวงกินขาวดวย หรือบางทีผมก็ปนจักรยาน ผมก็แตงตัวจัดเต็ม เสื้อกางเกงสีอะไรผมก็ใส
เต็มหมดแหละ เพราะผมเปนคนมีสีสัน คือใหชีวิตมีความหลากหลาย เปลี่ยนไปตามบทบาทให
เหมาะสม มีการใชเงินตามที่อยากใช แตก็ไมไปแตะเงินตนที่สะสมไวนะ เพราะนั่นเปนภูมิคุมกัน
ของผม
แลวการทีอ่ าจารยใชชีวิตแบบนี้ มันทําใหอาจารยมีความสุขมากขึ้น ยังไงบางครับ
คือผมก็เดินตามสายกลางนะ คือผมตองทําใหหลากหลาย ถาผมนิ่งอยูบทบาทเดียว ผมก็จะเครียด
ในแงหนึ่งก็เพราะผมควรจะไปไดไกลกวานี้ คุณรูไหม เพื่อนผม ลูกศิษยผมแตละคนเดี๋ยวนี้เปน
อธิ บ ดี เป น ปลั ด กระทรวงกั น หลายคนมาก ขณะที่ ผ มยั ง อยู แ ค ร ะดั บ นี้ อย า งปลั ด โชติ ตราชู
ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ นี่ก็ลูกศิษยผม ปลัดไอซีทีนี่ก็ลูกศิษย คือเวลาพอพูดถึงคนรุนเดียวกับเรา
ที่มีเงินเยอะกวามากๆ หรือมีตําแหนงสูงกวามากๆ ถาคุณไมพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี คุณจะเพี้ยน
แลวอาจารยอยูแบบนี้ไมคิดเลนการเมืองบางหรือครับ
โอย ไมไหวหรอก คุณไมรูหรอกวาการเมืองมันตองใชเงิน เงินที่คุณเก็บมามันหายแวบไปเลยทันที
เมื่อคุณเลนการเมือง สวนใหญผมเปนที่ปรึกษาก็พอแลว
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แลวพวกนักการเมืองที่ใหอาจารยมาเปนที่ปรึกษา พวกนักการเมืองเคาเอาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ดําเนินการอะไรบางไหมครับ
นอยมาก เวลาใหผมเปนที่ปรึกษานะ พวกนี้จะใหเกียรติผมมาก คือใหผมนั่งหัวโตะเลย แลวบอก
“อาจารยเต็มที่เลย วาไปตามสบายเลยครับ แตผมมีธุระขอตัวกอนนะครับ” แบบนี้ก็ตาย คือหัวหนา
ไมอยู เราก็ตัดสินใจอะไรไมไดอยูแลว ก็ไดแคทําประชุมใหมันดี คือมีขอสรุป พอไดขอสรุป ไอ
ขอสรุปนั้นก็วางบนหิ้งแลวก็จบ
แลวปญหาที่อาจารยเจอ ในการดําเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งสวนตัวและที่ไปเห็นมา มี
อะไรบางครับ
คื อ การขั บ เคลื่ อ นในแง บุ ค คลเนี่ ย ผมไปเจอตั ว อย า งที่ ดี ๆ มาเยอะมาก แต ก็ จํ า นวนเยอะมาก
เหมือนกันที่เบลอๆ ไมรูเรื่องจริงๆ เราจะไปอธิบาย ไปตําหนิก็ไมได เพราะคนไทยไมขอบการ
ตําหนิ ไมชอบคิดเอง ชอบใหสั่ง ชอบทําตามไปเลย ไมตองคิดอะไรกอน
ในแงองคกร รัฐบาล ผมคิดวามันตองมีหนวยงาน มีคอลเซ็นเตอรสําหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะ คือคุณ
จะไปเจอประเภทแบบ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องที่ใหญมาก ดังนั้นเราตองดําเนินงานรวมกัน
ทุกกระทรวงแบบบูรณาการ แปลวาอะไร แปลวาหลังจากนั้นคุณจะไมเจออะไรอีกเลย คือไอคําพูด
แบบนี้มันอยุในแผน แตการปฏิบัติมันไมมีตอจากแผน ทุกนโยบายหลายๆนโยบายมันดี แลวถายิ่ง
เอาเศรษฐกิจพอเพียงไปครอบ มันจะไรรอยดางพรอย เปนเพชรประกายสุกปลั่ง อยางจํานําขาวเนี่ย
ถาเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาจับ นโยบายนี้ก็สบาย เปนรัฐบาลไปตลอดกาลไดเลย
คือในเมื่อภาคประชาสังคมมันใหญ และมันหลากหลาย คนเขาใจก็เยอะ คนเบลอๆก็เยอะ ก็คิดวา
ภาครัฐจะตองนํา ตองขับเคลื่อนใหเห็น อันดับแรกเลย ภาครัฐตองเขาใจ ถาไมทุกคนในครม. อยาง
นอยคนนึงก็ตองเขาใจแบบลึกๆ ในหลวงทานบอกแคหนึ่งในสี่ เราก็อาจจะโชวทําสักครึ่งไปเลย ให
มันดีไดสักครึ่ง ก็โอเคแลว หรือถารัฐบาลมันใหญเกิน องคกรตางๆ เชน ปูน หรือนิดาเอง ก็ตองทํา
เปนตัวอยางและทําใหมันดี อยางนิดานี่ตองเปนเบอรหนึ่งเลยเพราะทุกอยางใกลชิดกับในหลวงมาก
คือถาในตอนจบ ภาคใหญมันไมไดเรื่อง มันไมไหว ก็ตองกลับมาที่ภาคเล็ก ในแงครอบครัวในแง
บุคคล เพราะก็ถือเปนสวนหนึ่งของสังคม คือใหไปเนนภาครัฐก็ลําบาก เพราะนอกจากไมเขาใจ
แลวยังไมคงเสนคงวาดวย เพราะนโยบายนี้มันเปนนโยบายตลอดชีวิต ไมใชจะยกเลิกกันได มัน
ต อ งเป น นโยบายที่ คุ ม ไว ต ลอดทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย คื อ เป น นโยบายที่ หุ ม นโยบายย อ ยอี ก ที เกษตร
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กลาโหม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม อะไรพวกนี้ตองเอาพอเพียงไปหุมอีกที คือเปนกรอบสังคม ที่เรา
ทําไดตอนนี้ ก็คือประกวดผลงานไปเรื่อยๆ คือทําในภาพเล็กๆกอน เพราะรอภาพใหญอยางเดียวก็
ไมไหว ทําอะไรที่พอทําได ก็ทําไปกอน
แลวเงื่อนไขของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใหสําเร็จ อาจารยคิดวามีอะไรบางครับ
เงื่อนไขแรกเลยคือความรูความเขาใจ ผมยังเนนย้ําตรงนี้อยู คือตรงปลูกฝงตั้งแตเด็ก แตไมใ ช
ปลูกฝงตอนเด็กแลว พอโตขึ้นก็หยุด ในระดับมัธยม ระดับมหาวิทยาลัย ก็ตองปลูกฝงตออีกแตก็ให
มั น ลุ ม ลึ ก มากขึ้ น มี ก ารคิ ด วิ เ คราะห ม ากขึ้ น เช น ปลู ก ป า มั น พอเพี ย งยั ง ไง ก็ ต อ งอธิ บ ายได
เงื่อนไขที่สองก็คือ ความตอเนื่อง เพราะผมคิดวา ความพอเพียงมันไมใชแฟชั่นที่จะชั่วเวลาหนึ่ง แต
มันเปนทั้งชีวิตคุณนะ เหมือนคุณหายใจนะแหละ คุณเบื่อไหมที่จะตองหายใจ ความพอเพียงก็
เหมือนกัน
เงื่อนไขที่สาม คือหากรณีศึกษาที่ประสบผลสําเร็จเพื่อใหเปนกําลังใจ เพราะตัวอยางคนที่ดําเนิน
ตามเศรษฐกิจพอเพียงแลวประสบความสําเร็จนี่มีเยอะ เราก็ตองหาความรูกับเขาเหลานั้น เพื่อให
เขาใจอยางถองแท และมีกําลังใจในการดําเนินรอยตาม อันนี้หมายถึงไมเฉพาะบุคคลนะ องคกรเอง
ภาพใหญ ภาพเล็กก็ทําไดเหมือนกันหมด
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แบบฟอรมการสัมภาษณเพื่อประกอบวิทยานิพนธเรื่อง
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาแนวคิดและการประยุกตใชในสังคมไทย”

ผูใหขอมูลสําคัญ

ด็อกเตอรพิพัฒน ยอดพฤติการณ

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ

นักธุรกิจ เจาของสถาบันไทยพัฒน

วันที่สัมภาษณ

7 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลสําคัญทุกทานที่ไดสละเวลาในการใหสัมภาษณ
ขอผิดพลาดใดๆ ที่เกิดภายในวิทยานิพนธฉบับนี้ ขาพเจาผูทําวิจัยขอรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว

สุขสันต อิทธวิทยาวาทย
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รบกวนใหความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหนอยครับ
ตัวปรัชญาคือความคิด ที่ตกผลึกแลว ผานการไตรตรองแลว ถือเปนสิ่งที่ เราจะยึดถือ ทั้งพูดทั้ง
กระทํา ดังนั้นตัวปรัชญาเองไมวาจะภาคสวนไหน ก็จะเหมือนกัน ซึ่งจะเห็นไดจากหลักสามหวง
สองเงื่อนไข ก็จะเปนหลักเหมือนกันไมวาผูนําไปใชจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ทุกภาคสวนเวลา
อางอิงก็จะอางอิงไปจุดเดียวกัน
ทีนี้ในอีกระดับนึง คือการแปลงปรัชญาไปสูทฤษฎีหรือวิธีการ ในกรณีศก.พอเพียง ในหลวงได
แปลงปรัชญาไปสูทฤษฎีภาคสวนหนึ่ง ก็คือภาคการเกษตร ที่เรารูจักกันในชื่อ เกษตรทฤษฎีใหม ที่
บอกวาในพื้นที่ของเราควรทําอะไรบาง ขุดบอ ปลูกผัก ปลูกตนไม สรางบาน แตละกิจกรรมควรใช
พื้นที่เทาไหร แบงเปนอัตราสวนยังไง ซึ่งในหลวงจะบอกเปนขั้นตอนไวทั้งหมด ก็เทียบไดกับ
วิธีการในการปฏิบัติตามปรัชญาศก.พอเพียง แตก็เปนที่นาเสียดายวาพระองคก็ไมได มีเวลาหรือ
ตองการใหพวกเราไปทํากันเองในภาคอื่นๆ ซึ่งนักวิชาการหรือนักปฏิบัติก็ตองไปหาทางทําเอง ซึ่ง
ชัดเจนวา ทฤษฎีตองตางกัน เพราะลักษณะทางกายภาพตางกัน เกษตรเนนพื้นที่เปนหลัก ขณะที่
ธุรกิจตองมีอยางอื่นอีกมากมาย ซึ่งก็จะเห็นไดวา จากปรัชญาไปทฤษฎีก็มีจุดแยกแลว แลวจาก
ทฤษฎีไปสูการปฏิบิตก็ยิ่งตางออกไปอีก ถาทฤษฎีไมชัดแจงพอ สมมติวาในภาคธุรกิจ คนนึงบอก
ยึดพอเพียงแตทําแบบหนึ่ง อีกคนก็บอกยึดพอเพียงเหมือนกันแตทําอีกแบบ แลวกลายเปนวาทั้งสอง
คนประสบความสําเร็จในธุรกิจทั้งคู ถาจะหาคําอธิบายแบบแหลมคมหนอย เราก็ตองสรุปวา ที่
ธุรกิจทั้งสองประสบความสําเร็จ การยึดหลักศก.พอเพียง ถือเปนเพียงหนึ่งในหลายปจจัยที่เกื้อหนุน
เทานั้น ไมใชไปสรุปงายๆวา เพราะทั้งสองธุรกิจทําตามศก.พอเพียงก็เลยสําเร็จหรือรอดจากวิกฤติ
เพราะอาจมีปจจัยอื่นที่เราไมรูก็ได
มีการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตสวนตัวอยางไรบางครับ
ถาพูดถึงในเรื่องดําเนินธุรกิจ ก็ไมใชประสบความสําเร็จอยางเดียว ก็ปดกิจการไปสามรอบแลว
เหมือนกัน เพราะคิดวามีทุนและมีความมั่นใจวาไปไดแน แตเอาจริงๆ มันมีมากกวานั้น ทําให
สุดทายก็ไปไมรอด
พอจบวิศวตอนป.ตรี ตอนนั้นผมเองก็ถือเปนผลผลิตของทุนนิยมเหมือนกัน คือ อยากไดงานที่ได
เงินดีๆ ไมตองทํางานมาก ก็ไปทําบริษัทพักหนึ่ง ก็กาวหนาคอนขางเร็ว ไดไปดูงานเมืองนอก ไดมี
หุนสวนในบริษัท จนประมาณป2000 เพื่อนคนหนึ่งมาพูดเรื่องอินเตอรเน็ตใหฟง เราไปศึกษา
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พอสมควรก็เลยคิดวา นี่แหละตัวเปลี่ยนโลกเลย เราก็เลยตัดทิ้งงานวิศวะทั้งหมด แลวไปเรียน
เพิ่มเติมป.โทดานไอทีที่จุฬา คือตอนนั้นเพื่อนในสายวิศวะก็ทักเยอะ แตเราก็ไมฟงเพราะมั่นใจวา
ตัวนี้มาแน แลวก็เลยมาทํา ไอทีเน็ต ชื่อไทย.คอม ก็มีหลายตัว
ทีนี้รอยเชื่อมตอระหวาง ชื่อไทย.คอมกับสถาบันไทยพัฒน ที่ตอนนี้ทํางานอยู ก็คือ ตอนชื่อไทย.
คอมเราแบ ง งานเป น สามส ว น คื อ ส ว นวิ จั ย ส ว นให คํ า ปรึ ก ษา กั บ ส ว นพั ฒ นาระบบงานหรื อ
ซอฟแวร คือสวนหลังเนี่ย เนื่องจากทุนเราไมเยอะ และตองอาศัยความตอเนื่องของงาน เพราะงาน
มันจะเปนชวงๆ ทําใหเราไมสามารถยืนหยัดได ทําใหผมมองแลววา ผมจะตัดสวนนี้ทิ้งไป ทําให
เหลือแค สวนวิจัยกับสวนใหคําปรึกษา ซึ่งผมก็พอจะมีความเชี่ยวชาญตรงนี้อยูแลว ทําใหตอนนี้
กลายมาเปนสถาบันไทยพัฒนในตอนนี้
จุดไหนที่ทําใหดร.พิพัฒน เกิดแนวคิดการทําธุรกิจที่รัดกุมมากขึ้นครับ
คือกอนหนาชื่อไทย.คอมเนี่ย ผมก็ทํามาสองบริษัทแลวนะ แตก็โอเค ตองปดตัวไปทั้งสองบริษัท
เพราะเราคิดงายเกินไป คิดวาแน คิดวามีเงินลงทุนก็เพียงพอ แตพอทําจริงๆ มันมีอะไรมากกวานั้น
ซึ่งก็ตรงกับเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันนะ คือเราพอประมาณก็จริงนะ ในตอนนั้น แตเราไมได
คํานึงถึงปจจัยอื่นเลย ซึ่งนั่นก็คือเราขาดความมีเหตุมีผล แถมเรายังไมไดสรางภูมิคุมกันอะไรไวเลย
ก็เลยตองปดตัวไป ทีนี้พอมา ชื่อไทย.คอม อันนี้เหมือนเปนธุรกิจที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ
ความลมเหลวทั้งหมดของเรา ก็มีนักลงทุนเขามาชวย แทนที่เราจะลงทุนเองคนเดียว แตสุดทายแลว
ไอเรื่องบริการรับจดทะเบียนโดเมนเนมเปนภาษาไทย มันก็ไปไดไมไกลนัก เพราะเว็บตนทางหลัก
ที่ชื่อวา ไอแคน เคาก็มีการเมืองภายในอยูเยอะ ทําใหการปลอยอิสระในเรื่องภาษาทองถิ่น รวมไป
ถึงภาษาไทย ในการสามารถไปใชเ ปน ชื่อโดเมนเนมไดก็เ ลยทําไดย าก ก็ยัง ถูก ควบคุมอยูจ าก
หนวยงานนี้ เราก็เลยคิดวางานในสวนนี้เราตองใชโปรแกรมเมอรเงินเดือนสูงๆจางมาอยูกับเรา
นานๆ ซึ่งอยางที่บอกไป วา เงินทุนเราไมยาวขนาดนั้น ก็เลยตัดทิ้งสวนนี้ไปดีกวา แตในระบบงาน
ของสถาบันไทยพัฒนตอนนี้เราก็ยังใชระบบไอทีเขามาสนับสนุนการทํางานของเรานะ
ลักษณะนื่ก็เหมือนศก.พอเพียง คือ รูตัววาทําไมได ไปไมรอด ก็ตองยอมที่จะถอยบาง ทําในสิ่งที่เรา
ถนัดจะดีกวา ยังงั้นใชไหมครับ
ใชครับ คือในจุดนี้เนี่ย มันจะมีสองแนวคิดที่สูกันอยู คือแนวคิดแรก ลุกแลวตองสู สูแลวลมก็ตอง
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ลุกแลวสูใหม อันนี้มันมีเอาไวเพื่อสราง วิริยะ ใหเกิดกับเรา แตขณะเดียวกัน การมีวิริยะ ก็ตองมี
การคิดพิจารณาอยางแยบคายกํากับดวย (โยนิโสมนสิการ) วาเออ ไอที่เราสูเนี่ย เรามีอะไรรองรับ
บางไหม เราพึ่งคนอื่นมากนอยแคไหน คือถาเราไมมีอะไรรองรับเลย ยืมจมูกคนอื่นหายใจตลอด
แบบนั้นก็คงสูไมไหว คือ เราตองฉลาดทั้งความคิดและการกระทําดวย
แลวเสียดายไหมครับ
เสียดายสิครับ เพราะเราเปนคนแรกๆ ที่คิดทําโปรเจ็คลักษณะนี้ แตก็อยางที่วา เราทําไมไหว ทําไป
มีแตขาดทุน ก็ตองยอมทิ้งมันไป
ทีนี้พอเราตัดสวนที่เราไมไหวออกไป มันก็สอดคลองเลยวา นอกจากความพอประมาณแลว นื่คือ
เรากําลังสรางภูมิคุมกันขึ้นมาดวย ซึ่งผมมองวา คุณลักษณะของศก.พอเพียงทั้งสามดานเนี่ย มัน
สะทอนออกมาพรอมกัน มันแยกจากกันไมได ที่คุณมีภูมิคุมกันได เพราะคุณมีเหตุมีผล ดังนั้นไอ
การที่ผมเห็นงานวิจัยเกือบทั้งหมด แยกสวนทั้งสามออกมาวิเคราะหแยกกัน มันทําใหเวลาปฏิบัติ
เปนเรื่องยาก คืองายตอการทําความเขาใจก็จริง เพราะมันจะเกิดดีเบตเรื่อยๆวา คนนึงบอกอยูใน
ความพอประมาณ ขณะที่อีกคนบอกควรอยูในความมีเหตุผล ซึ่งก็จะเกิดลักษณะนี้อยูบอยๆ ซึ่งก็
ชัดเจนวาตรงนี้เองที่หลายหนวยงานพยายามทําตัวชี้วัดศก.พอเพียงออกมา ก็ยังเถียงกันเองเลยวา แต
ละตัวชี้วัดควรอยูในหมวดไหนกันแน คือผมคิดวาตองกาวขามการแบงแยกไป เพราะจริงๆมันตอง
ไปดวยกัน
แลวในตอนทํางานที่ผานมา มีปญหาหรืออุปสรรคบางไหมครับ ตอนที่เอาศก.พอเพียงมาปรับใชใน
องคกรหรือแมแตการดําเนินชีวิตก็ตาม
มีครับ เพราะอยางที่บอกวาเราคือผลผลิตของทุนนิยม ใจลึกๆเราก็อยากทํากําไรใหมากๆ ในบาง
คราวที่เราไปเจองานที่จะไดเงินเยอะ แตเราก็เห็นนะวา เออ มันก็มีความเสี่ยงสูงมากเหมือนกัน
เพราะตองใชทรัพยากรเยอะ แลวบางทีไปรับ ก็เจ็บตัว ซึ่งมันก็จะมีตัวมาทาทายแบบนี้ตลอดเวลา
ซึ่งตรงนี้แหละที่ สติ ตองอยูกับเรา คือเปนฐานเลย คือเราตองมีสติใหมากๆ คือถาเรามีสติมากๆแลว
เนี่ย ไองานแบบนี้เราก็จะตัดใจได คือถาตัดใจเสียแตตนเพราะมองเห็นปญหาแลว เราก็ไมตองไป
ปวดหัวแกปญหาระหวางทางอีก เพราะก็เคยมีนะ งานที่เสนอมาในระดับ หาสิบลาน แตก็ไมรับ
เพราะเรามองแลววา เราเหนื่อยแน เราเจ็บตัวแน เผลอๆอาจถึงขั้นเจงก็ได แตบอกยังงี้ก็ไมไดจะเค
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ลมวาเราเปนผูปฏิบัติตามศก.พอเพียงอยางจริงๆจังๆหรอกนะ เพราะเราเองก็ยังตองการอะไรที่
มากๆ อยูเหมือนเดิม เพียงแต ดวยวัยวุฒิดวยประสบการณที่ผานมาก็ทําใหเราไตรตรองไดมากขึ้น
เลือกรับงานอยางมีสติมากขึ้น
คือในแงนี้ นอกจากความพอประมาณ ความมีเหตุผลแลว เราก็ยังคิดถึงลูกนองเราดวย เพราะถาเรา
รับงานใหญๆมา มันก็ตองไปกระทบกับลูกนองเราดวย ก็จะกลายเปนเจ็บไปทุกๆคน ซึ่งตรงนี้
แหละ ที่เงื่อนไขความรูกับคุณธรรม มันแสดงตัวไดชัด เพราะเรามีสองสิ่งนี้ ทําใหเรายืนหยัดมาได
มีความสุขขึ้น ไมเดือดรอนอะไรมาก แมจะไมรวยลนฟา แตก็สบายๆแนนอน
พอตรงนี้ ที่พวกทุนนิยมสุดโตงเคาชอบปรามาสวา คิดแบบนี้ก็ไมมีความกาวหนา คือผมคิดวามันก็
มองไดสองมุม คือจริงๆแลว คุณเองก็ใชศก.พอเพียงอยู เพราะคุณมีปจจัยแวดลอมพรอมเพรียง
หมดแลว คุณคิดจะทํา คุณก็ทําได ไมมีปญหา แตอีกมุมหนึ่ง ถาคุณมาบอกทําไมไมทํา คือถาเคามี
ไมพรอมเหมือนเรา แลวเคายังทํา เคาก็ตองเจ็บตัวเหมือนเรา คือดังนั้นการที่จะวิพากยเหตุการณที่ยัง
ไมเกิด มันก็เลยไดทั้งคู
แลวคิดวาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศ ควรทําอยางไรบางครับ
คือตองเขาใจกอนวา ในการขับเคลื่อนของสังคม จะมีสามสวนหลัก คือ ประชาชนหรือผูบริโภค
เอกชนคือผูผลิต และรัฐบาลหรือผูคอยดูแลกฎระเบียบ ซึ่งทั้งสามสวนมันตองไปดวยกัน ในเรื่อง
ศก.พอเพียงก็เหมือนกัน ถาภาคใดภาคหนึ่งดําเนินศก.พอเพียงไปเพียงภาคเดียว ภาคอื่นไมเอาดวย ก็
ไมมีทางที่จะประสบความสําเร็จ
ทีนี้จะแยกการขับเคลื่อนศก.พอเพียง ตองแบงอีกเปนสองสวน คือ พูดยกยองจนกลายเปนวาทกรรม
ซึ่งมีเยอะจนเฝอ กับอีกกรณีหนึ่งคือ ยกยองและอยากปฏิบัติตาม แตทําไมเปน ซึ่งตองแยกจากกัน
นะ เพราะมันคนละระดับกัน ซึ่งในระดับหนึ่งก็มีการตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนศก.พอเพียงขึ้นมา
ในสภาพัฒนฯ ก็มีการสอดแทรกลงไปในหลายๆสวน เชน แผนพัฒนาชาติก็มีหลักการพัฒนาที่ศก.
พอเพียงตั้งแตแผนเกา แมแตในรธน.50 ก็บรรจุศก.พอเพียงไวเปนบทบัญญัติเลย แตก็นาเสียดายวา
การปฏิ บัติมั น ก็ ไม ไ ด สอดคล อ งกับแผนเท าไหร ทีนี้ พอหลั ง จากอนุชุด นี้ห มดวาระ ก็มีก ารตั้ ง
หนว ยงานขึ้นมา ซึ่งผมจําชื่อเต็มไมได แมแตตอนนี้เ องหนว ยงานนี้ก็ยังมีบทบาทอยู แตก็ตอง
ยอมรับวาในชวงหลังๆมานี้เริ่มแผวลง
ที่มันเริ่มแผวลงเปนเพราะมันวัดออกมาเปนตัวเลขยากหรือเปลา คือถาตัวเลขมันวัดออกมาแลวมัน
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ตกลง ก็จ ะกลายเปนทํา ใหรัฐบาลเสีย คะแนนหรือเปลา จะถูกมองหรือเปลาวาบริหารประเทศ
ลมเหลว????
คือจีดีพีเนี่ยมันแคเปนผลลัพธของกระบวนการผลิต ที่ทั่วโลกเคายึดถือ แตทั่วโลกอีกเหมือนกันที่ยัง
ไมมีใ ครเอาผลลั พ ธ ของกระบวนการบริ โภคมาวั ด ซึ่ ง จะอยู ใ นรู ปแบบของ ความพึง พอใจ ก็
แนน อนว า ทุ ก คนทราบดี ว า เป น สิ่ งที่วัด ไดย ากเพราะเปน ความรูสึก แตก็ไ มใ ชวาจะไมมีความ
พยายามในการวัดลักษณะนี้เลย ตัวอยางที่เห็นก็คือ ประเทศภูฏาน ที่ใชแนวคิดนี้เหมือนกัน เพียงแต
เปลี่ยนชื่อใหม เปนดัชนีชี้วัดความสุข หรือ จีเอ็นเอช มีตัวชี้วัดประมาณแปดสิบถึงรอยตัว เคาก็ทํา
เปนเรื่องเปนราว มีสถาบันรองรับ แมแตโจเซฟ สติกลิตช นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบล เคาก็รับ
แนวคิดนี้ไปตั้งกลุมเคลื่อนไหวขึ้นมา ลาสุด ไมเคิล อี พอรตเตอร ก็ไปทําดัชนี้ชี้วัดที่เรียกวา ดัชนี้
ความกาวหนาของสังคม (index social progress) ซึ่งมันชี้ใหเห็นวา แมมันจะวัดยาก แตก็ไมเกิน
ความสามารถของมนุษย เพราะในอีกแงหนึ่งก็เพราะรูกันแลววา จีดีพีมันไมตอบโจทยทั้งหมดของ
สังคม ซึ่งสังคมไทยเองก็เชนกัน จีดีพีจะทิ้งไมได แตตองมีตัววัดอื่นเพื่อใหสมดุลยกันมากกวานี้ ที
นี้พอมาในระดับภาครัฐไทย แมเราจะมีการตั้งสถาบันเหมือนกัน แตก็ยังออนเพราะตั้งขึ้นมาดวย
กลุมบุคคล ประชาชนไมไดมีสวนรวม หรือแมแตไมไดรับรูดวยซ้ําวามีหนวยงานนี้อยู ทําใหไม
เกิดผลกระทบในวงกวางมากนัก
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แบบฟอรมการสัมภาษณเพื่อประกอบวิทยานิพนธเรื่อง
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาแนวคิดและการประยุกตใชในสังคมไทย”

ผูใหขอมูลสําคัญ

ด็อกเตอรวัชระมงคล เบญจธนะฉัตร

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ

นักธุรกิจ เจาของบริษัท บาธรูม ดีไซน

วันที่สัมภาษณ

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลสําคัญทุกทานที่ไดสละเวลาในการใหสัมภาษณ
ขอผิดพลาดใดๆ ที่เกิดภายในวิทยานิพนธฉบับนี้ ขาพเจาผูทําวิจัยขอรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว

สุขสันต อิทธวิทยาวาทย
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โดยสวนตัวคุณวัชระมงคล คิดวาเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายยังไงครับ
คือเปนเศรษฐกิจที่มุงเนนทํากําไรอยางยั่งยืน คือหมายความวา เรายังตองการกําไร ตองการอยูรอด
ตองการมีกินมีใช แตความตองการเหลานั้นเราจะหาทางที่ทําใหไปรบกวนคนอื่นนอยที่สุด คนอื่น
ในที่นี้ไมเฉพาะคนที่เปนคน แตหมายรวมถึง สิ่งแวดลอมดวย และเมื่อเรามีกินมีใชเพียงพอแลว ก็
ตองแบงปนใหคนอื่น ๆ ดวย
แลวหลักการที่สําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณวัชระมงคลคิด คิดวาอันไหนสําคัญที่สุดครับ
คือเอาจริงๆมันก็สําคัญหมดเลยนะ แตสวนตัวผมคิดวา หลักพอประมาณนี่แหละสําคัญสุด เพราะถา
ไมมีหลักพอประมาณเปนจุดเริ่ม หลักอื่นๆ และเงื่อนไขอื่นๆ มันจะเกิดไมไดเลย
ถายังงั้น หลักพอประมาณ ถือวาสอดคลองกับสังคมไทยไหมครับ
ถาเปนในสมัยอดีต ผมวามันสอดคลองนะ เพราะเราก็รูกันดีวาในสมัยกอน เราอยูกันแบบถอยทีถอย
อาศัยกัน เปนครอบครัวใหญ ทําอะไรก็แบงกัน แลกกัน เงินยังไมสําคัญมากนัก แตถาเปนปจจุบันนี้
ก็ตองยอมรับวามันเปลี่ยนไปแลว เพราะเราไปเอาตามแบบตะวันตกมากเกินไป ซึ่งก็เห็นวา พระ
เจาอยูหัวของเราก็พยายามเตือนสติพวกเรามาตั้งนานแลว วาตามอยางไดแตเฉพาะที่เปนประโยชน
แตอยาไปตกเปนทาสของมัน คือเอาจริงๆ แมบางอันอาจดูไมเปนประโยชนแตถาเราชอบใจ เราก็
อาจไขวควาเอามาก็ได แตตองไมทําใหตัวเองและคนอื่นเดือดรอน ซึ่งก็ถือวาเปนไปตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
แลวโดยสวนตัว คุณวัชระมงคลไดนําเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในทางไหนบางครับ และผลที่ได
เปนอยางไรบางครับ
อันดับแรกเลยก็คือ ผมเอามาใชในธุรกิจของผม คือตองเลากอนวา ผมเนี่ยเปดบริษัทนําเขาสงออก
พวกสุขภัณฑหองน้ํา กอนป 40 ก็ไดเรื่อยๆ แตพอเจอวิกฤติป 40 บริษัทก็เริ่มมีปญหา เพราะคาเงิน
มันแพงมาก เราไมมีผลิตภัณฑเปนของตัวเอง ก็เหมือนตองพึ่งภายนอกเยอะ ธุรกิจก็เริ่มแย แตก็ถือ
เปนโชคดีที่ผมโดยปกติก็ศึกษาการทรงงานของในหลวงอยูแลว ก็เลยเริ่มจริงจังมากขึ้น ก็รูสึกวา
นาจะใชไดในชวงตอนนั้น เริ่มตนผมก็เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนแบรนดของตัวเอง โดยตั้งศูนย
พัฒนาและวิจัยภายในบริษัทตัวเอง เพื่อลดการพึ่งพาจากภายนอก ทําในสิ่งที่ตนเองถนัด มั่นใจ ก็คือ
การออกแบบพวกสุขภัณฑ ผลตอบรับก็โอเค ก็เปนแบบคอยเปนคอยไป
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แตถาเราอยูกับที่ เฉยๆ นิ่งๆ ไมคิดพัฒนาผลิตภัณฑใหมันดีกวานี้ เราก็ไมมีทางรอด ก็ตองออกแบบ
ผลิตภัณฑใหครอบคลุมเครื่องใชภายในหองน้ําทั้งหมด ดีไซนตองไมเหมือนใคร และการใชงานก็
ตองตรงใจลูกคาดวย คือเราตองพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพราะถาผลิตภัณฑจากตางประเทศเขามา
เราก็สูเคาไมได ถาไมพัฒนาไปเรื่อยๆ ซึ่งตรงนี้ก็ตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะ คือ คนสวนใหญ
เขาใจผิดวา พอเพียงก็คืออยูนิ่งๆ ทําไดดีแลวก็รักษาไว ไมตองตอยอดอะไร ซึ่งจริงๆไมใช เพราะ
เศรษฐกิจพอเพียงตองการใหพัฒนาไปเรื่อยๆ ไมไดตองการการหยุดนิ่ง เพียงแตเศรษฐกิจพอเพียง
บอกวา ถาคิดจะพัฒนาตองคํานึงใหรอบดาน เชนผลิตภัณฑนี้ถาผลิตแลว จะทําใหการใชทรัพยากร
เปลืองมากขึ้นหรือเปลา ผลิตภัณฑชิ้นนี้ผลิตยากหรือไม จะไปรบกวนเวลาสวนตัวของลูกนอง
จนเกินไปหรือไม แลวตองดูดวยวาเรามั่นคงแลวหรือยังที่จะลงทุนเพิ่ม อยางบริษัทผม การลงทุน
เพิ่มที่ผานๆมา ผมจํากัดอัตราสวนระหวางหนี้กับทุนที่ 1ตอ 1 เลยนะ คือจะไมใหเกินนี้ เพราะถา
เกินนี้จะเริ่มเกินตัว ซึ่งอาจเปนอันตรายในอนาคตได
นอกจากนี้ผมก็ยังเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตกับงานบริหารบุคคลดวย ก็คือ พนักงานของผม
ผมใหสวัสดิการคอนขางเยอะนะ ถาเทียบกับบริษัททั่วไป เพราะผมถือวาเคาเปนคนในครอบครัว
ผม คือถาเรามองเคาเปนลูกจาง ก็จะปฏิบัติตอเคาอีกอยางหนึ่ง แตนี่ผมมองเคาเปนคนในครอบครัว
มีปญหาอะไรเดือดรอนอะไร ชวยไดก็ชวยเต็มที่ คือพอทําแบบนี้พนักงานก็ยิ่งรักรักบริษัทมากขึ้น
และก็ทํางานแบบเต็มที่ดวยเชนกัน แลวอีกอยางผมก็กําหนดใหพนักงานของผมตองทํา CSR ดวย
เชนผลัดกันไปเลี้ยงเด็กที่บานเด็กออนรังสิต และทําความดีตอบแทนสังคมอะไรก็ได โดยไมถือเปน
วันลา คือผมอยากไดพนักงานที่รักองคกรก็จริงนะ แตผมก็อยากใหเคารักคนอื่นนอกจากองคกรดวย
คือนอกจากเปนคนเกงแลวก็ตองเปนคนดีดวย
นอกจากนี้ ก็ มี ทํ า CSR

อยู ต ลอดนะ คุ ณ ลองเข า ไปดู ร ายละเอี ย ดได ที่ www.bd-

sufficiencyeconomy.com จะมีรายละเอียดอยูเกือบหมด
คิดวาหลังจากเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ชีวิตเปลี่ยนไปอยางไรบางครับ
คือชีวิตผมสุขสบายขึ้นมากนะ ดูแปลกไหม ทั้งๆที่ผมทําธุรกิจแบบไมมุงกําไรสูงสุดดวยนะ แตชีวิต
ผมก็สุขสบายดี คือผมมั่นใจวาทางเดินที่ผมเลือกนี้มันเปนทางเดินระยะยาว คือเดินตามทางนี้ไมมี
วันหลงแน ไมมีวันตกถนนแน แลวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันทําใหผมมองโลกตามความเปนจริง
มากขึ้น มีสติเมื่อเกิดเหตุอะไรที่ไมคาดคิด พรอมรับมือไดทันเวลา ทําอะไรก็รอบคอบขึ้น และที่
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สําคัญ สําหรับผมนะ คนอื่นอาจมองวาไมสําคัญก็ได คือเศรษฐกิจพอเพียงทําใหผมคิดถึงคนอื่นมาก
ขึ้น คือเมื่อเรามีเยอะเพียงพอแลว เราอยากแบงปนบาง ไมวาจะทางไหนผมก็ทําหมด ซึ่งก็เปนเรื่อง
มหัศจรรยนะ ยิ่งผมใหคนอื่นมากเทาไหร ยิ่งทําเพื่อสังคมมากเทาไหร ชีวิตผม บริษัทผมก็มีแตยิ่ง
เจริญมากขึ้นๆไปเทานั้น
คุณวัชระมงคล พบเจอปญหาหรืออุปสรรคใดๆบางไหมครับ หลังจากที่ไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใชแลว
ประเด็นแรกคือ ในมุมของการบริหารงาน คือผมมองวามันทําใหเราพลิกวิกฤติเปนโอกาสมากกวา
สําคัญที่สุดในปรัชญานี้คือ สติ เพราะมันทําใหวิธีแกปญหาเกิดขึ้น บางคนตอใหเกงแตถาไมมีสติก็
ไปไมรอด ตอนวิกฤติป 40 ผมก็แยเหมือนกัน แตก็ผานมาได คือมันทําใหผมเขาใจความจริง วา
สรรพสิ่งมันไมเที่ยงแท มีขึ้นก็ตองมีลง ไมมีอะไรขึ้นไปตลอดหรือตกไปตลอด ธุรกิจเองก็เชนกัน
เพราะมันก็มีปจจัยหลายตัวที่เราคุมไมได เราก็จะไมโวยวาย แตจะหันมามองยอนกลับที่ตัวเราเอง
เศรษฐกิจพอเพียงก็จะชวยใหเราหันกลับมามองวา เราขาดตกบกพรองตรงไหน ก็ไปแกตรงนั้น คือ
ทําตัวเราใหดีกอน ตอใหภายนอกไมดี อยางนอยเราก็ยังพออยูรอด ไมลมหายตายจากไปตามวิกฤติ
ที่เกิดขึ้น
ประการตอมา ในแงชีวิตสวนตัว จะเห็นไดวา บางคนธุรกิจสําเร็จแตชีวิตเปนทุกข คือเราตั้งเปาหนี
ตัวเองตลอดเวลา ถาดูใหดีๆ เศรษฐกิจพอเพียงจะมี 3 คําสําคัญ คําแรกคือ ความสุข เราสุข องคกร
สุข คนรอบขางสุข คําที่สอง ความสมดุลย คือพื้นฐานตองแนน ไมทําอะไรเทไปดานใดเพียงดาน
เดียว ตองพัฒนาไปพรอมๆกัน เชน คิดจะพัฒนาองคการก็ตองพัฒนาคนควบคูไปดวย จึงจะสําเร็จ
คําที่สาม ความรัก คื อเศรษฐกิ จ พอเพียงใหใ ชความรัก ในการแกปญหา ทั้ง ในองคกรหรือชีวิต
สวนตัว ตัวอยางงายๆ พวกปญหาระหวางนายจางลูกจาง ถาเรามองคนอื่นเปนคนในครอบครัว
ปญหาก็จะคลี่คลายไปไดเร็วมาก จะคุยกันดวยความเขาใจมากขึ้น ถอยทีถอยอาศัยมากขึ้น ปญหาที่
เกิดขึ้นก็จะถูกแกไขไดงายขึ้นดวยเชนกัน
คือคุณวัชระมงคลนําเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจนประสบความสําเร็จพอสมควรแลว อยากทราบวา
พอจะเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนใหประเทศของเราทุกภาคสวนดําเนินตามเศรษฐกิจ
พอเพียง ไดไหมครับ
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ผมอยู ใ นภาคธุ รกิ จ ก็ จ ะมี องค ก รทางธุรกิจ ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู 5 องคก รใหญๆ คือ 1. ตลาด
หลักทรัพย 2.หอการคา 3. สภาอุตสาหกรรม 4. สภาตลาดทุน 5.สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว แต
ละองค ก รก็ จ ะมี แ กนหลั ก ในการนํ า เรื่ อ งพวกนี้ อ ยู เช น หอกการค า ไทย ก็ จ ะมี ค ณะกรรมการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับภาคธุรกิจอยู โดยมีคุณกอบกาญจน วัฒนวรางกูล ซึ่ง
เปนรองประธานหอการคาเปนประธานในคณะกรรมการชุดนี้ ผมเปนกรรมการ เราก็ทํางานรวมกัน
หลายป ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ เชน ทําเช็คลิสต คูมือตรวจสอบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใน
สวนของตลาดหลักทรัพย ก็มีการทํา คูมือเข็มทิศทางธุรกิจ โดยประยุกต CSR กับเศรษฐกิจพอเพียง
เข า ด ว ยกั น ให ถื อ เป น แนวทาง แล ว ก็ ป ระกวดกั น ว า ใครประยุ ก ต ไ ด ดี ม ากน อ ยแค ไ หน ใน
ภาคอุตสาหกรรมมีการออกมาตรฐานขึ้นเรียกวา มอก. 9999 โดยดร.สุเมธเปนประธานที่ปรึกษา
เปนมอก.ที่ประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการของตะวันตก คือ PDCA (Plan-DoCheck-Act) และยังเอาหลักการทรงงานของในหลวง 23 ขอมาประยุกตรวมดวย ตอนนี้เปนชวง
ขับเคลื่อน เพื่อสรางผูตรวจสอบมาตรฐานนี้
คือเราก็พยายามในทุกมิติ ทั้งโดยสวนตัว ขณะเดียวกันก็ไปเปนกรรมการในการขับเคลื่อนของชุด
ตางๆ นอกจากนี้ผมก็ยังเปนอาจารยพิเศษไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยตางๆ เกี่ยวกับการทําธุรกิจโดย
ใชห ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวนํา พวกสื่อตางๆ ที่มาถายทํา ผมก็จ ะพูด เรื่องเดียวคือ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหาร
คุณวัชระมงคลคิดวา การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใหสําเร็จ ถือเปนหนาที่ของใครบางครับ
ผมคิดวา เปนหนาที่ของทุกคนนะ เพราะหากคิดจะเปลี่ยนอะไรสักอยาง แคคนเพียงกลุมเดียวไมมี
ทางทําสําเร็จหรอก ตองคนหลายๆกลุมมารวมกันและเห็นดีเห็นงามไปกับแนวทางนั้น ก็จะเกิดเปน
พลังในการเปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนได คือถาเราเขาใจ ศรัทธาและนําไปประยุกตใชแลว
ไดผล เราก็จะมีกําลังใจในการขับเคลื่อน คอยๆ พัฒนา คอยๆเปลี่ยนแปลง เดวสักวันมันก็เต็มพื้นที่
เอง
คือโดยสวนตัว ผมมองวาไมเปนปญหาที่รัฐบาลทุกชุดเคาจะเนนประชานิยม เพราะถาไมทําเคาก็
ไมไดรับเลือกตั้งตอ ซึ่งก็เปนแบบนี้ทั่วโลก นอยมากที่รัฐบาลเคาจะเห็นประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน แตผมก็เชื่อวา ในหัวใจของคนไทยยังมีความหวังในการเปลี่ยนแปลงอยู ดังนั้น
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ผมคิดวา เราก็ไมจําเปนตองรอใหภาครัฐเปนผูเริ่ม เราเริ่มเองกอนเลย ภายในครอบครัว ภายใน
องคกรที่เราอยู หรือถาเราเปนอาจารยก็สอนและทําตนใหเปนแบบอยาง ผมก็เชื่อวาคนที่เห็น เคาก็
จะศรัทธาและทําตามเอง
คําถามสุดทายแลวครับ คุณวัชระมงคลคิดวา เงื่อนไขในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใหประสบ
ความสําเร็จ มีองคประกอบอะไรบางครับ
คือมันจะสําเร็จในภาพใหญได ผมมองวามีเรื่องเดียวคือ ตองมองที่ประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตน คือถาเรามีผูนําที่เห็นแกตัว ปญหาก็จะเกิดขึ้น และแนวทางนี้ก็จะสําเร็จไดยาก
ในระดับธุรกิจ ถาผูนําองคกรเห็นแกตัวหรือพวกพอง ธุรกิจก็ไมรอดเพราะผูไดรับประโยชนก็จะมี
กลุมเดียว คนอื่นก็หนีหมด พอลดลงมาในระดับปจเจก ถาหัวหนาครอบครัวเห็นแกตัว ปญหา
ครอบครัวก็เกิดขึ้นแน ผมจึงคิดวา เมื่อลดทอนลงมาแลว ประเด็นสําคัญก็คือ อยาเห็นแกตัว โดยใช
หลักที่ในหลวงทรงแนะ และเปนคําสอนหลักของทุกศาสนาในโลก คือ ความรักผูอื่น ถาเรารัก
ผูอื่นเราก็จะมีแตอยากชวยเหลือเคา คือเราตองมองเคาเหมือนเปนคนในครอบครัวของเรา คือถาผูนํา
ประเทศมองคนในประเทศเหมือนคนในครอบครัว นโยบายที่ปรากฎออกมาก็จะเปนเศรษฐกิจ
พอเพียงไปโดยอัตโนมัติ คือไมใชคิดวาเราจะไดอะไร แตตองคิดวาเราจะใหอะไร เพราะเศรษฐกิจ
พอเพียงมันตรงขามกับวัตถุอยางสิ้นเชิง คือเนนการกระจายความสุขใหทุกคน อยากเห็นทุกคนมี
ความสุข
ถามองลักษณะนี้ คือเห็นแกคนอื่น แบบนี้จะทํากําไรไดไหมครับ
ไดแนนอน คุณเคยไดยินคํานี้ไหม “ถาทํางานเพื่อเงิน จะไมไดเงิน ถาทํางานเพื่องาน เงินจะอยูใตเทา
เรา” หรือ “ยิ่งใหยิ่งไดรับ” คือยิ่งคุณคิดถึงคนอื่นมากเทาไหร ยิ่งใหมากเทาไหร คุณก็จะไดรับมาก
ขึ้นไปเรื่อย ๆ ในบางครั้งอาจไมใชในรูปตัวเงิน แตเปนความภาคภูมิใจหรือเปนการชวยเหลือใน
ดานอื่นๆ แบบนี้แหละคือการทํากําไรอยางยั่งยืนละ
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แบบฟอรมการสัมภาษณเพื่อประกอบวิทยานิพนธเรื่อง
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาแนวคิดและการประยุกตใชในสังคมไทย”

ผูใหขอมูลสําคัญ

ไพสิทธิ์ สุวรรณฤทธิ์

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ

หั ว หน า สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล เทศบาลตํ า บลปลายพระยา
อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

วันที่สัมภาษณ

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลสําคัญทุกทานที่ไดสละเวลาในการใหสัมภาษณ
ขอผิดพลาดใดๆ ที่เกิดภายในวิทยานิพนธฉบับนี้ ขาพเจาผูทําวิจัยขอรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว

สุขสันต อิทธวิทยาวาทย
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ไมทราบวา ที่ชุมชนปลายพระยา ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพอะไรครับ
สวนใหญจะประกอบอาชีพทําสวนทําไรนะครับ ทําสวนยางและปาลมน้ํามันครับ คือตองเขาใจวา
คนในพื้นที่นี้ คอนขางจะมีฐานะ คือไมถึงกับวาร่ํารวยอะไรนะครับ แตไมขัดสนแรนแคน
คือศึ กษาตามเอกสารต า งๆที่ เกี่ ย วกั บ หน ว ยงานนี้ เลยอยากทราบว า นั บ ตั้ ง แต ป ระกาศใช หลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการองคกรเมื่อป50 จนถึงตอนนี้ก็ประมาณหกปเศษๆนะครับ (2557)
อยากทราบวา มีอะไรที่เปนตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรมบางไหมครับ ที่บอกชัดวา หลังจากนําเศรษฐกิจ
พอเพี ย งมาปรั บ ใช แล ว ชุ มชนและองคกรมีการพัฒ นาอยา งเห็น ไดชัด ตรงไหน ประเด็น ไหน
อยางไรบางครับ
คือยังงี้นะครับ ตองขอแยกเปนสองสวนนะ คือสวนการนําเอามาปรับใชภายในองคกร กับสวนการ
นําเอามาปรับใชในการบริการประชาชน สวนแรก ปรับใชในองคกร เราเอาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช โดยเริ่มตั้งแตการวางแผนงาน งบประมาณ และการพัฒนาคน
โครงการที่ทําตองเปนโครงการที่ทําไดจริง โดยเนนที่การมีสวนรวมของประชาชน ทุกขั้นตอน
ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการกําหนดและตัดสินใจในทุกๆโครงการ งบประมาณที่ใชก็ตองอยู
ในกฎระเบียบและสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน ในเรื่องการพัฒนาคน เราก็ยึดตามหลักทรงงาน
ของในหลวง คือระเบิดมาจากขางใน ใหใฝเรียน ใฝรู สงเสริมใหพนักงานทุกคนเรียนรูเพิ่มเติม ไม
ว า จะตามอั ธ ยาศั ย หรื อ ระดั บ สถาบั น การศึ ก ษาก็ ต าม หากเห็ น ช อ งทาง ทางเทศบาลก็ พ ร อ ม
สนับสนุนเทาที่จะสนับสนุนได อยางเต็มที่ นอกจากนี้ก็พยายามปลูกฝนจิตสํานึกใหมีคุณธรรม
จริยธรรม อะไรประมาณนี้ นี่ก็คือสิ่งที่เรานําเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในองคกรของเรา
ถาตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรมจริงๆ ก็คือ รางวัลตางๆที่เราไดรับมาหลายรางวัล ทั้งมาจากที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง และรางวัลองคกรภาครัฐดีเดน ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล เราก็ไดรางวัลเชิดชูเหลานี้
มาเยอะมากนะครับ ผมก็มั่นใจวานี่คือทางเดินที่เรามาถูกทางแลว
ในสวนของการบริการประชาชน ก็ขอยกตัวอยางเรื่องการสงเสริมอาชีพกอน คือเมื่อกอนเนี่ย เรามี
งบประมาณเราก็จัดการทันที ซึ่งมันไมคอยสําเร็จ เราเลยเปลี่ยนวิธีการใหม จัดตั้งเปนศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง ใหชาวบานมาเรียนรู มาปฏิบัติจริง เพื่อดูวาแตละคนแตละชุมชนชอบอันไหน
เหมาะอันไหน เราถึงจะใหงบประมาณไปทําจริง คือเราจะสงเสริมการคิดไปในตัวดวย คือปลูกฝง
ใหเนนพัฒนาสิ่งของที่มีอยูแลวในชุมชน เชน เราสงเสริมใหเคาเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ถามวาทําไม ก็
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ตอบงายๆเพราะจิ้งหรีดหาไดงายในชุมชนของเรา คือเราจะสงเสริมอะไร เราก็จะตองดูวาวิถีของ
ชุมชนเปนอยางไร เราก็สนับสนุนตรงนั้น และประชาชนเคาก็ตองเชื่อดวยนะวาทําไดจริง แบบนี้ก็
ทําใหเราสามารถลดงบประมาณไปไดเยอะมาก รวมถึงการสูญเสียงบประมาณโดยไมจําเปนดวย
อีกโครงการหนึ่ง ก็คือ โครงการถนนสวนรวมใจภักดิ์ คือเราสงเสริมใหประชาชนปลูกพืชกินได
ตามขางทาง ตอนแรกเราก็ใหเมล็ดพันธบาง ตอนหลังเราก็ใหวิชาการ ใหความรูในการทําใหมัน
งอกงาม คือเราเองก็ไมไดทําคนเดียว มีหนวยงานอื่นๆ มาชวยดวยเพิ่มมากมาย ทั้งงบประมาณ
เพิ่มเติมและความรู ก็ทําใหชาวบานมีอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้น
คําถามตอไปนะครับ สมมติวามีสองโครงการที่จําเปนตอชุมชนทั้งสองโครงการ แตดวยงบประมาณ
จํากัด ทําใหตองเลือกทําเพียงโครงการเดียว อีกโครงการนึงตองเลื่อนไปกอน อยากทราบวา วิธีการ
หลักคิด คืออะไรในการเลือกโครงการนั้นๆ แทนที่จะเปนอีกโครงการนึงครับ
ขออธิบายอยางนี้นะ คือการทํางานของเราจะทํางานโดยวางแผนระยะยาว โดยเริ่มตั้งแตการสํารวจ
ความตองการของประชาชน ใหประชาชนในพื้นที่เสนอความตองการเขามา ใหเคาไปประชุม
กัน เองก อน ว า ในชุ มชนของเค าขาดอะไรบาง หรือตองการอะไรเพิ่มบาง แลว เราก็จ ะดูวามัน
เหมาะสมหรือไม คุมคาหรือไม งบประมาณพอหรือไม แลวเราก็จะจัดเรียงความสําคัญวา โครงการ
ไหนที่เปนโครงการเรงดวน ควรตองเริ่มกอน จากนั้นเราก็ปรับแกโครงการนั้นๆ บรรจุลงไปใน
แผน จากนั้นเราก็เรียกประชุมประชาชนในพื้นที่อีกครั้ง เพื่อแสดงใหเห็นวา นี่นะ โครงการที่ทาน
เสนอมา เราขอปรับแก เพราะมันมีจุดบกพรองตรงนี้ ตรงนั้น แลวก็บรรจุไวในแผน ซึ่งโดยปกติเรา
จะวางแผนลวงหนาประมาณสามป แตในแตละปเราก็จะประเมินทุกครั้ง เพราะบางโครงการอาจไม
จําเปนแลวเพราะบริบทแวดลอมเปลี่ยนไป ก็จะมีโครงการใหมๆ เขามาแทนที่ ทีนี้ ขั้นตอนสุดทาย
ก็จะเปนการตัดสินใจจากชาวบานอีกที วาจะเห็นดวยกับแผนงานของเราที่วางไวหรือไม หรือ
ตองการปรับแกตรงไหนบาง ซึ่งพอทําแบบนี้แลว บอกไดเลยวาแทบจะไมมีปญหาอะไรเลย เพราะ
ทุกสิ่งมาจากประชาชน คือเทศบาลจะเปนแคพี่เลี้ยงเปนแคผูสนับสนุน เทศบาลจะไมไปชี้นําวา ทํา
โครงการนั้ น สิ ทํ า โครงการนี้ สิ ตองใหประชาชนเคาคิ ด เอง เคาอยากไดอะไรก็บ อกมา ถาเรา
ตอบสนองได เราก็พรอมทําใหทันที คือพอทําแบบนี้แลว ปญหาที่วาก็เลยไมคอยมี เพราะมีการ
วางแผนลวงหนาอยูแลว และประชาชนก็เปนผูตัดสินใจเองวา จะใหโครงการไหนเริ่มกอน
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แลวแบบนี้ประชาชนเคาจะไมทะเลาะกันเองเหรอครับ
คือดวยการดําเนินงานของเทศบาลเรา โปรงใส เนนการตรวจสอบและมีสวนรวมทุกขั้นตอนของ
ประชาชน ทําใหประชาชนไมทะเลาะกัน ถามวาเกี่ยวกันยังไง เกี่ยวกันเพราะวา พอเรากางแผนใหดู
และเราทําตามนั้นจริง ประชาชนเคาก็รูสึกวา ทุกโครงการที่เคาตองการเทศบาลจะทําใหแนๆ อาจ
ตองรอหนอยแตเทศบาลทําแน เพราะตอนนั้นโครงการอื่นสําคัญกวา รอหนอยก็ได คือมันไมเกิด
อารมณ ประมาณวา ทําไมทีเราไมเคยไดอะไรเลย ขณะที่คนอื่นไดอยูตลอด
ปกติการทํางานของเทศบาล จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีใชไหมครับ แบบนี้ความตอเนื่องของ
การดําเนินงานมีปญหาบางไหมครับ เพราะในหลายพื้นที่เวลาเปลี่ยนนักการเมืองที นโยบายก็
เปลี่ยนกันไปหมดเลย
ผมกลาพูดนะวา ที่นี่เดินหนาดวยระบบ ไมใชตัวบุคคล คือตอใหคุณอาจไมไดคิดทําแบบนี้ แตหาก
ไดรับเลือก แลวมาทํางานที่นี่ ดวยตัวระบบของที่นี่ มันจะบังคับใหคุณตองทําตามหลักการทันที แต
แนนอนวา รายละเอียดปลีกยอยอาจตางออกไป แตภาพใหญ ก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของใน
หลวงในการทํางานเหมือนเดิม
อยางนายกคนเกาซึ่งเปนผูวางรากฐานการทํางานที่ยึดหลึกเศรษฐกิจพอเพียงไวหมดวาระไป นายก
คนปจจุบัน ทานจเร แกไดรับเลือกเขามา แกก็สานงานตอตามเดิมทุกอยาง ยึดกรอบเดิมทุกอยาง
เพราะระบบมันดีอยูแลว ผมถึงกลาบอกวา ตอใหตอนกอนไดรับเลือก คุณอาจไมชอบหรืออยากทํา
ตามแนวทางอื่น แตพอไดเขามาแลว คุณก็จะพบเองวา แนวทางนี้มันดีอยูแลว ไมจําเปนตองเปลี่ยน
มัน คือคําวาเปลี่ยนหมายถึง ในเชิงแนวคิดและหลักการนะครับ รายละเอียดปลีกยอยมันยอมตอง
ตางออกไปอยูแลว
แลวดําเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาก็ประมาณหกปเศษแลว ไมทราบพบปญหาหรือ
อุปสรรคอะไรบางไหมครับ
เทาที่ผมนึกออกนะ แทบจะไมมีเลย คือหมายความวา มันมีอยูบาง แตแปบเดียวก็ตกลงกันไดแลว
เพราะอยางที่ผมบอก วาที่นี่ยึดหลักการการมีสวนรวมของประชาชน ในทุกขั้นตอน ทุกคนใน
เทศบาลก็เขาใจภาระหนาที่ของตน วาตองทําเพื่อประชาชน ประชาชนเองก็เขาใจวาจะใหเทศบาล
ตอบสนองทุกอยางแบบรวดเร็วทันใจ มันก็ทําไมได แตเทศบาลก็มากางแผนใหดูแลววา เราบรรจุ
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ลงไปแลวนะ แตอาจชาหนอย เพราะมีอยางอื่นเรงดวนกวา ที่ผานมา เทศบาลก็ทําตามแผนมาโดย
ตลอด ดั ง นั้ น ประชาชนก็ เ ลยไม โวยวายอะไร เราชี้แ จงเค าดว ยเหตุ ผล และก อนหนานั้น เราก็
ฝกอบรมเคาโดยสอดแทรกในเรื่องการคิดอยางมีเหตุผล อยางมีวิสัยทัศน ไวในการฝกอบรมทุก
อยาง ก็ทําใหประชาชนเขาใจไดโดยงาย
ออ อาจมีบางนิดหนอย คือประชาชนยังมีความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่แคบไปนิด คือ
หมายความวา ชาวบานสวนใหญจะคิดวา เศรษฐกิจพอเพียงจํากัดเฉพาะการเกษตร ซึ่งจริงๆแลว
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถมาประยุกตใชเขากับทุกอยางได ภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ประยุกตใชได
อยางภาครัฐเราก็ พยายามทํ าให เห็น เปนตัว อยางวา เราเปน ผูใ หบริการประชาชน เราก็ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงได หรือการจัดการองคกรเราก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดเหมือนกัน อยางการ
จัดประกวดเศรษฐกิจพอเพียงของกปร. ก็จะเห็น วาแบงเปนตั้ง 10 ประเภท มันอยูที่วาเราอยูใน
ประเภทไหน เนนไปที่ตรงไหน วิธีการก็อาจตางออกไป แตหลักการก็เหมือนกันหมด
ฟงเมื่อสักครูนี้ ไดยินที่บอกวา ทุกการฝกอบรมของทางเทศบาล จุดหมายที่แทจริง คือตองการให
ประชาชนคิดเองเปน และคิดอยางมีวิสัยทัศน รบกวนชวยขยายความใหหนอยครับ
คือนี่เปนจุดมุงหมายของเราอยางแทจริง คืออยางที่บอก ทุกโครงการที่เกิดขึ้นในเทศบาลแหงนี้
ประชาชนเปนคนเสนอขึ้นมาวาตองการอะไร เราเปนเพียงพี่เลี้ยงและคนสนับสนุน เพราะเราไม
ตองการใหชาวบานรอการชวยเหลือจากรัฐอยางเดียว เราตองการใหเคาคิดริเริ่มเองเปน รูจักการนํา
สิ่งที่มีในชุมชนมาตอยอด คือตองการใหเคาหันมาใสใจในชุมชนมากขึ้น ทั้งในแงการเพิ่มมูลคาของ
สินคาที่หาไดในชุมชน ทั้งในแงการมองปญหา วาตอนนี้ชุมชนของตนมีปญหาอะไร ยังขาดอะไร
จากนั้นก็นําเสนอเรื่องขึ้นมาที่เทศบาล คืออันไหนที่สามารถทํากันไดเองก็ทําไปเลย ไมตองรอ
ภาครัฐ นอกจากโครงการที่ตองใชงบประมาณจํานวนมาก หรือโครงการที่ตองใชความรูเฉพาะทาง
ทางเทศบาลก็ถึงจะจัดหาวิทยากรให คือเราใหวิชาการเคา ใหถูกตองตามหลักวิชา แตชาวบานตอง
เปนคนริเริ่มกอน ไมเชนนั้นเราก็ไมรูวาแทจริงแลวชาวบานตองการอะไรกันแน
แลวแบบนี้มีปญหาในเรื่องงบประมาณไมพอบางไหมครับ
อยางที่บอกวาเรามีการวางแผนมาเปนระยะเวลานาน และคอนขางรัดกุม ประชาชนมีสวนรวมใน
ทุกขั้นตอน ทําใหเรื่องงบประมาณไมพอ ไมคอยเกิด นอกจากนี้ นอกจากงบประมาณปกติที่เราเก็บ
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ภาษีทองถิ่นไดและไดรับจัดสรรจากสวนกลางแลว เรายังไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงานอื่นๆอีก ที่เขามาทําโครงการรวมกับเรา มาชวยเรา เชนกศน. สํานักงานเกษตรอําเภอและ
จังหวัด การไฟฟา การประปา และงบสนับสนุนจากกปร. คือพอเราริเริ่มทําใหภายนอกเห็น วาเรา
สามารถพึ่งตนเองได เราทําตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดจริง หนวยงานอื่นๆมาเห็น ก็พรอมที่จะ
มาชวยเรา สนับสนุนเรา
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แบบฟอรมการสัมภาษณเพื่อประกอบวิทยานิพนธเรื่อง
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาแนวคิดและการประยุกตใชในสังคมไทย”
ผูใหขอมูลสําคัญ

พันเอกชูโชติ กีฬาแปง

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ

ผูจัดการศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ และศูนยฯสงเสริมและสาธิตงานศิลปาชีพ
ภาคเหนือ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

วันที่สัมภาษณ

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลสําคัญทุกทานที่ไดสละเวลาในการใหสัมภาษณ
ขอผิดพลาดใดๆ ที่เกิดภายในวิทยานิพนธฉบับนี้ ขาพเจาผูทําวิจัยขอรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว

สุขสันต อิทธวิทยาวาทย
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รบกวนชวยเลาประวัติของศูนยเรียนรูแหงนี้ใหทราบหนอยครับ
เอาแบบคราวๆนะ ก็คือเริ่มกอตั้งโดยคูสมรสรัฐมนตรีสมัยพ.ต.ท.ทักษิณเปนนายก เพราะอยากใหมี
ศูนยเรียนรูแบบเปนหลักแหลง เปนพื้นที่สวนกลางในการรวมกลุมของคนในพื้นที่ ทั้งแลกเปลี่ยน
ความรูกัน รวมไปถึงเปนแหลงดูงานเสริมความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูของคนตางพื้นที่ดวย
แลวทางศูนยมีหลักดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางไรบางครับ
ทางเราก็มีการจัดทําเปนฐานเรียนรูประมาณ 20 ฐานซึ่งก็ครอบคลุมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้งหมด แตสวนใหญก็จะเนนไปที่การเกษตร เพราะโดยพื้นฐานแลว บริเวณนี้ชาวบานสวน
ใหญก็จะประกอบอาชีพดานเกษตร ก็เหมือนเปนพื้นที่สวนกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
ชาวบานดวย และเวลามีคนภายนอกมาดูงาน ก็จะอาศัยชาวบานเหลานี้ที่มีความรูความเชี่ยวชาญใน
เรื่องของตนเอง เชน การเลี้ยงกบคอนโด การทําปุยชีวภาพอะไรพวกนี้มาเปนวิทยากร ก็เปนการตอ
ยอดความรูใหแพรหลายมากขึ้นไปอีก
แสดงวาวิทยากรมาจากชาวบานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทําเกษตรสาขาตางๆใชไหมครับ
สวนใหญก็ประมาณนั้นนะ แตก็มีเหมือนกันที่วิทยากรก็เปนคนภายในศูนยเราเอง โดยเฉพาะพวก
การทําบัญชีครัวเรือน พวกที่ตองใชหลักวิชาตัวเลขอะไรพวกนี้ก็ตองใชคนของศูนยของเราเองเปน
วิทยากร
แบบนี้เหมือนเนนแตการเกษตรอยางเดียวเลยหรือเปลาครับ
ก็ทํานองนั้น เพราะสภาพพื้นที่และสภาพแวดลอมมันเอื้อมาทางนี้นะ แตเราก็ไมไดแคสอนทํานะ
เราสอนคิดดวย เชนกอนที่คุณจะคิดทําอะไร คุณตองรูกอนวา คุณจะทําไหวไหม พื้นที่คุณเหมาะสม
หรือเปลา ถาคิดจะแกตองแกอยางไร ไปปรึกษาใคร ถามีปญหาตองแกแบบไหน อะไรแบบนี้ ตรงนี้
วิทยากรของเราทุกคนก็พยายามบอกตลอด
แลวทางศูนยเองไดมีการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศูนยอยางไรบางครับ
คือที่ไดใชจริงๆ ก็พวกการทําปุยชีวภาพ เพราะพื้นที่เราคอนขางใหญโต การดูแลพืชพันธตางๆให
สวยงามก็จําเปนตองใชปุย ก็อาศัยปุยเหลานี้ในการบํารุง นอกจากนี้พวกพืชผักตางๆที่เรามีปลูกไว

161

เปนแปลงสาธิตบาง ถาในชวงที่ไมมีใครมาดูงาน ก็แจกจายใหพวกทหารที่มาทํางานไดไปประกอบ
เลี้ยงกัน ซึ่งก็ทําใหประหยัดไปไดอีกทางหนึ่ง และก็มีสุขภาพดีดวย
แบบนี้ทางศูนยถือเปนหนวยงานราชการแบบเต็มตัวไหมครับ
จะวาใชก็ใชนะ เพราะศูนยแหงนี้อยูในความดูแลของกรมสัตวทหารบกจังหวัดเชียงใหม แตใน
แงนึงเราก็มีแนวทางการจัดการที่เปนของตนเองดวย อยางที่บอกนะคือหนวยงานราชการอื่นเปนแค
ผูสนับสนุน แตของเราเปนเหมือนศูนยกลางดวยคือ เปนแหลงพบปะของปราชญชาวบานในการมา
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู กั น เป น แหล ง เรี ย นรู ที่ มี ค วามหลากหลายพอสมควรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
แบบนี้ทางศูนยมีการจัดการในเรื่องการดูงานอยางไรบางครับ
คือถาใครอยากมาเยี่ยมชมศูนยสามารถมาไดเลย จะเปนหมูคณะหรือคนเดียวก็ได แตก็จะมีแคที่จัด
แสดงไว จะไมเห็นกิจกรรมจริงๆเทาไหร ถาอยากไดความรูแบบเต็มเม็ดเต็มหนวย แบบสาธิตใหดู
เราก็มีใหเลือกอีกวาจะมาเชากลับเย็น หรือจะคางคืน ซึ่งตรงจุดนี้ตองติดตอมากอน เพราะเราไมมี
วิทยากรประจํา เพราะอยางที่บอกไป วิทยากรของเราสวนใหญเปนปราชญชาวบานที่เคามีความ
เชี่ยวชาญในแตละเรื่อง พอไมมีการดูงานเขาเหลานั้นก็อยูบานเขา ทํางานของเขา เลยตองมีการนัด
หมายกันกอนวาจะมาวันไหน มากี่คน มากี่วัน มาทําอะไรบาง ทางเราจะไดจัดเตรียมทุกอยางให
ตรงตามความตองการ ก็จะไดจัดเตรียมที่นอนกรณีคางคืน ติดตอวิทยากรในวันที่จะมา ทุกอยางก็จะ
ไมมีปญหา
แลวในการดําเนินงานของศูนยมีปญหาอะไรบางไหมครับ
คือถ า ย อนกลั บไปก อนจะมี ศูน ย เ รีย นรูแ หงนี้ ปญหาก็คือชาวบานเขาไมมีจุด ศูน ยก ลางในการ
แลกเปลี่ยน ในการปรึกษาปญหาแกไขปญหากัน คือแตละหมูบานแตละตําบลมันก็พอมี แตใน
ระดับความรวมมือที่ใหญกวานั้นมันทําไมได เพราะมันมีคาใชจาย แตละคนก็ไมไดร่ํารวยอะไร
ความรูตามหลักวิชาที่ถูกตองก็ตองไปขวนขวายเอาจากในเมือง ซึ่งก็ไมไกลมากก็จริงแตมันก็มี
คาใชจาย พอมีการจัดตั้งศูนยแหงนี้ขึ้นมาก็เหมือนเปนศูนยกลางของปราชญชาวบานของเกษตรกร
ทั้งหลายในการมารวมกลุมกันปรึกษาปญหา แกไขปญหา เพราะแงนึงเราเปนหนวยงานรัฐ ก็พอจะ
มีงบประมาณในการทํากิจกรรมสงเสริมสิ่งเหลานี้อยูแลว ทําใหตอนนี้ชาวบานมีความรูที่ถูกตอง
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ตามหลักวิชามากขึ้น มีกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตถาปญหา ณ ตอนนี้ที่มีศูนย
แหงนี้เกิดขึ้นแลวก็ไมมีอะไรมากเปนเรื่องเล็ก ประเภทหาวิทยากรไมไดตามชวงที่คนจะมาดูงาน
เพราะวิ ท ยากรแต ล ะคนก็ มี ง านตั ว เอง ก็ ไ ม ว า งบ า ง ก็ แ ก ไ ขไปโดยให ท างคนของเราที่ มี
ประสบการณในการฝกอบรมมาพอสมควรมาสอนแทน แตมันก็สูพวกวิทยากรไมไดหรอก เพราะ
พวกนี้เคามีประสบการณตรง ประสบการณจริงบวกกับไดความรูเพิ่มเติมจากทางศูนยและเพื่อน
เกษตรกรจากที่อื่นๆ ทําใหพวกนี้จะมีเทคนิควิธีที่ไมเหมือนทั่วไป แตก็ไมใชปญหาใหญ เพราะ
ไมไดเกิดขึ้นบอย เพราะวิทยากรของเรามีเยอะ
เรามีการติดตามประเมินผลผูเขารับอบรมอยางตอเนื่องโดยเฉพาะผูอบรมที่เปนเกษตรกร ทําใหมี
เครือขายเกษตรกรตามจังหวัดตางๆของภาคเหนือ แบงไปตามความถนัด เชน กลุมเกษตรกรผู
เพาะเลี้ยงปลา. กลุมเกษตรกรเลี้ยงไกไข กลุมเกษตรกรปลูกพืชผักอินทรีย ซึ่งก็หมายถึงวิทยากรของ
เราก็มีตามจังหวัดตางๆทั่วไปหมด คนนี้ไมวาง อีกคนก็แทนไดทันที
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แบบฟอรมการสัมภาษณเพื่อประกอบวิทยานิพนธเรื่อง
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาแนวคิดและการประยุกตใชในสังคมไทย”
ผูใหขอมูลสําคัญ

นพดล ดีนาน

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ

ผู ช ว ยผู ใ หญ บ า นชาติ ช าย เหลื อ งเจริ ญ ผู นํ า ชุ ม ชน
บานจํารุง จ.ระยอง

วันที่สัมภาษณ

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลสําคัญทุกทานที่ไดสละเวลาในการใหสัมภาษณ
ขอผิดพลาดใดๆ ที่เกิดภายในวิทยานิพนธฉบับนี้ ขาพเจาผูทําวิจัยขอรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว

สุขสันต อิทธวิทยาวาทย
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การดําเนินงานของทางชุมชนที่ผานมา พบเจอปญหาหรืออุปสรรคอะไรบางไหมครับ
ออ ไมมีหรอกครับ เพราะเราทําในสิ่งที่เราชอบ คือใครชอบเรื่องไหน ก็ไปทําเรื่องนั้น คือปญหาก็มี
บาง แตเปนปญหาเล็กๆนอยๆ แตเราก็นํามาพูดคุยกันทุกเดือน เพราะเรามารวมตัวการทํางานพัฒนา
ชุมชนกันเกือบทุกวันอยูแลว พอครบเดือนเราก็จะนัดมาคุยกันเพื่อดูวา เกิดอะไรขึ้นบาง มีอะไรตอง
เพิ่ม มีอะไรตองแก ก็คุยกัน ปกติอยูแลว ปญหาสวนใหญมีเรื่องเดียว ก็คือ คนไมชอบขี้หนากัน
เทานั้นแหละครับ
ก็มีกรณีแบบนี้เหมือนกันหรือครับ
มีอยูแลวครับ มันตองมี เปนปกติอยูแลวของโลกมนุษยครับ คือเรารวมกลุมกันดวยนะครับ ทําเรื่อง
นั้นเรื่องนี้ ใครชอบอะไรก็ไปรวมกลุมกันทําเรื่องนั้น คนที่ไมชอบ ไมถนัดก็ไมตองไปอยู คือถาคน
ชอบเหมือนกัน มาทําดวยกันก็ไมมีปญหา แตถาไมชอบกัน รวมกลุมกัน ก็มีแตปญหา คือเราไมใช
หนวยงานราชการไงครับ อยากทําอะไร ก็ทําไดเลย ใครชอบอะไร ชอบเหมือนกัน ก็รวมกลุมกันทํา
เลย แลวพอครบเดือนก็มาคุยกัน แลกเปลี่ยนกัน
แลวการดําเนินงานของชุมชน ภาครัฐไดใหการสนับสนุนยังไงบางครับ
ชุมชนของเราตอนนี้ การดําเนินงานของเรา ถาจะพูดแบบเปนทางการก็คือ “สภาองคกรชุมชน ต.
เนิน ฆอ” คือเมื่อป พ.ศ. 2551 มีการออกพรบ. สภาองคก รชุมชน ขึ้นมา แตเ ราก็ไ มคอยสนใจ
เทาไหร เพราะดําเนินงานแบบชาวบาน มันงายกวา เร็วกวา
แลวการตั้งเปนสภาองคกรชุมชนแบบนี้ มีการไดรับงบประมาณจัดสรรจากทางภาครัฐสวนกลาง
หรือสวนภูมิภาคสวนอื่นบางไหมครับ
คือถาให เรารับ แตถาใหเราไปขอ เราไมไป เพราะเราดําเนินงานมาขนาดนี้แลว เราพึ่งตนเองไดแลว
ในแง ห นึ่ ง เราก็ ไ ม ง อ งบประมาณจากภาครัฐแลว ให ภ าครั ฐไปชว ยคนอื่น แลว เราจะช ว ยดว ย
เหมือนกัน
แลว ในแงนี้ ภาครัฐจริงจังกับการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง มากนอยแคไหนครับ
ในความคิ ด ผม ประสบการณ ที่ ผ า นมานะครั บ เหมื อ นภาครั ฐ เค า ทํ า ตามงบประมาณที่ ไ ด รั บ
มอบหมายมามากกวาที่จะสงเสริมอยางจริงจังนะครับ คือภาครัฐเนี่ยเวลาไดงบประมาณมามันตองมี
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การวั ดผลตามผลสัมฤทธิ์ ที่ตองการ เวลาทํากิจ กรรมก็ตองมีปายไวนิล ตองมีก ารถายรูป อยาง
ตองการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาอีกสักหมูบานนึง ก็เอาปาย “หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง” ไป
ปก ซึ่ ง ทํ า จริ ง หรื อ เปล า ก็ ไ ม รู เอาป า ยไปป ก ไว ก อ น ป ญ หามั น คื อ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมั น อยู ที่
ตรงไหน อยูตรงปายที่ปก หรืออยูตรงการประพฤติตัวของคนในชุมชน คนในชุมชนพึ่งตนเองได
จริงหรือเปลา หรือแคปายบอกเฉยๆ แทจริงแลวพึ่งพาตนเองแมสักนิดก็ยังไมได
สังเกตไดงายๆวา เคาพึ่งพาตนเองไดจริงหรือเปลา ก็คือ ถาชุมชนนั้นพึ่งพาตนเองไดจริง ก็จะไมมี
การไปเรียกรอง ไปปดถนน ใหรัฐชวยทํานั่นทํานี่ให
แตอยางไรก็ตาม การใชงบของภาครัฐ ไอพวกศึกษาดูงาน ถามองในอีกมุมนึง ก็เปนเรื่องดี ที่ทําให
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกนั ระหวางชุมชน พวกตางถิ่นที่ไดมาเห็น หากเคาคิดวาเปนประโยชนเคา
ก็กลับไปทําที่บานของเคา เพียงแตเคาก็จะเขาใจเฉพาะที่เคาเห็น ที่เราโชวใหดู จะใหเขาใจในความ
เปนเราทั้งหมดมันก็คงไมใช
ถาพูดยังงี้ แสดงวา บางโครงการบางแนวคิด ตองใชการสงเสริมอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายๆปใช
ไหมครับ ถึงจะเห็นผล
ใชครับ คือการทํางานกับคนเราตองปลูกฝงไปเรื่อยๆ คือการทํางานกับคนเราจะไดผลสัมฤทธิ์อยาง
ที่คิดไว อยางที่บรรจุไวในแผนมันยากนะครับ จะเอาอะไรมาประเมินใหเห็นชัดๆ มันก็ยากใชไหม
ครับ
ผมเห็นในเว็บไซต มีการรวมกลุมกิจกรรมกันเยอะมาก ประมาณยี่สิบกวากลุมได อยากทราบวา
พื้นที่ของหมูบานเยอะมากนอยแคไหนครับ
งานของเราตอนนี้อยูในระดับตําบลครับ คือบานจํารุงเนี่ยเปนเหมือนศูนยประสานงาน เวลาประชุม
ประจําเดือน อะไรพวกนี้ ก็จะมาประชุมกันที่นี่ แตกลุมกิจกรรมจะแฝงตัวตามหมูบานอื่นๆ ภายใน
ตําบลเนินฆอนี้ คือเราใหอิสระในการรวมตัวกันของแตละกลุม ถาคุณคิดวากลุมนี้มีประโยชน และ
จะทําใหชีวิตดีขึ้น คุณก็สามารถไปสมัครเปนสมาชิกได ไมจําเปนตองเปนกรรมการของกลุมนั้นๆก็
ได ในทางกลับกัน ถาอยูแลวรูสึกวากลุมนี้ไมดี หรือไมเหมาะกับเรา คุณจะออกก็ได ไมมีปญหา คือ
การมีอิสระในการรวมกลุม งานของเราก็เลยไปเร็วนะครับ
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ถาแบบนี้ แสดงวา การรวมกลุม ก็มีความเสี่ยงที่จะตองยุบกลุมใชไหมครับ หากรวมกันแลว รูสึกวา
ไมดีขึ้น
ก็ใชครับ กลุมไหนที่ไมดี ทั้งการดําเนินงาน หรือเงินทุนอะไรก็ตาม ก็เลิกไป เปนปกติครับ
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แบบฟอรมการสัมภาษณเพื่อประกอบวิทยานิพนธเรื่อง
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาแนวคิดและการประยุกตใชในสังคมไทย”
ผูใหขอมูลสําคัญ

ศุภิสรา ทองศรีเมือง

กลุมผูใหขอมูลสําคัญ

เลขาธิการสหกรณชุมชนบานมั่นคง ซอยเอกชัย 133

วันที่สัมภาษณ

20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลสําคัญทุกทานที่ไดสละเวลาในการใหสัมภาษณ
ขอผิดพลาดใดๆ ที่เกิดภายในวิทยานิพนธฉบับนี้ ขาพเจาผูทําวิจัยขอรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว

สุขสันต อิทธวิทยาวาทย
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ไมทราบวา เพราะเหตุใดถึงเลือกที่จะใชการเกษตร เชนเพาะเห็ด ปลูกผัก เลี้ยงสัตวในการพัฒนา
ชุมชนครับ
คือเราอยูกรุงเทพ แลวตอนเราอยูที่เกา มันไมมีพื้นที่ พอเราไดที่ใหมที่นี่ เราก็เลยอยากทําอะไรมาก
ขึ้น ในแงหนึ่งก็เพื่อปรับปรุงพื้นที่ ไมใหรกราง ไมใหเสียเปลา จริงๆตอนที่เกาเราก็พยายามปลูก
นูน นี่ แต ด ว ยความที่ พื้ น ที่ มัน น อย เลยทําไดไ มเ ต็มที่ พอมาที่ใหมพื้นที่มัน เยอะขึ้น เราก็อยาก
ปรับปรุงพื้นที่ใหสวยขึ้น เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมดวย และในแงนึง พวกตนไม หรือพืชที่เราปลูก มัน
ก็ใหผลผลิตแกเราดวย ก็นําไปขายได หรือกินในชุมชนได
อยากทราบวาหลักปฏิบัติหรือหลักการดําเนินงานของชุมชนมีอยางไรบางครับ
เราใชหลักการแบบ สวัสดิการกองทุนชุมชน ยกตัวอยางกรณีปลูกเห็ด เราก็ใชกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน คือผลิตภัณฑตางๆ ถือวาเปนของสวนกลาง ทุกคนตองชวยกันดูแล แตเปดโอกาสใหสมาชิก
ที่วางงานสามารถเอาไปขายได คือกลุมสหกรณก็ขายดวย และสมาชิกคนไหนอยากขายเองก็ได เมื่อ
ได เ งิ น ก็ เ อาทุ น มาคื น รายได จ ากการขายของสหกรณ บ วกกั บ ทุ น คื น จากสมาชิ ก ก็ ผั น มาเป น
สวัสดิการใหสมาชิกในชุมชน และเปนการสงเสริมศักยภาพของสมาชิกในชุมชนใหเพิ่มมากขึ้น
ดวย ซึ่งสวัสดิการดังกลาวก็คือพวก เจ็บ ตาย พวกนี้ก็จะมีเงินให
การทําแบบนี้ มันทําใหชุมชนพัฒนา หรือดีขึ้นอยางไรบางครับ
มันทําใหชุมชนมีความสามัคคีกันมากขึ้น เพราะเมื่อกอนเราไมมีพื้นที่สวนกลางมาทํากิจกรรม
รวมกัน พอยายมาที่นี่ พื้นที่เรามากขึ้น การรวมตัวก็ทําไดงายขึ้น กิจกรรมก็มากขึ้น ซึ่งก็หมายถึง
ผลผลิตและเม็ดเงินก็จะมากขึ้นตาม
ฟงดูแลว แสดงวาทุกคนในชุมชน ก็ใหความรวมมือกันเปนอยางดีเลยใชไหมครับ
ใชๆ เพราะทุกคนตระหนักกันดีวาตองรวมมือกัน ไมงั้นชุมชนก็ไปไมรอด ที่มาไดกันจนถึงทุกวันนี้
ก็เพราะทุกคนรวมมือกัน
แลวมีปญหาหรืออุปสรรคอะไร ในการดําเนินงานของชุมชนบางไหมครับ
สวนมากมันไมคอยมีนะ ก็จะมีบางบานที่ไมคอยมารวมกิจกรรม แคนั้นเอง
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แลวปญหาเรื่องเงินทุนมีบางไหมครับ
คือเรามีกองทุนสวัสดิการอยูแลว ปญหาตรงนี้ก็พอจะแกไขไปไดเยอะพอสมควร
แลวคิดวาเงื่อนไขความสําเร็จ มีอะไรบางครับ
คือเรารวมมือกัน ทุกคนชวยกัน และการที่ไดงบจากภาครัฐมาชวยจาก โครงการ “รอยมือ สราง
เมือง” ทําใหสิ่งที่เราตองการเพื่อใหเปนชุมชนที่สมบูรณ ที่ดี ก็ไดครบหมดแลว พวกกําแพง อาคาร
อเนกประสงค ตอนนี้เราก็มีพรอมแลว
แลวคิดวา รัฐสนับสนุน สงเสริม เปนยังไงบางครับ
ภาครัฐก็ใหความสนใจสนับสนุน บาง แตไมคอยเต็มเม็ดเต็มหนวยเทาไหร แตที่เขตก็ดีนะ สวนมาก
จะไดรับการสนับสนุนจากเขตบางบอน ก็ไดรับการสนับสนุนดวยดี
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